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НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ - С ЛЮБОВ!
Т

ова е лаконичният отговор 
на Шарл дьо Гол, президент 
на Франция (1959-1969 г.) на 
журналистически въпрос кои 

нации са в основата на човешкото 
развитие. За мнозинството европей-
ци и българи, тогава и сега, тази кате-
горичност и еднозначност на отгово-
ра е трудно разбираема и дори шоки-
раща!

Та въпросът е, коя по-точно Ис-
тория да четем?!! В нашите учебници 
по история няма нищо, ама съвсем 
нищо като разказ, цитат или прежи-
вяване, което да ни наведе на подобна 
мисъл! През последните три десети-
летия българските историческите съ-
бития и личности са само маркирани 
и напълно обезличени, сведени са до 
грубо щриховане и бегло скициране. 
Те са представени като малка и едва 
забележима, незначителна част, ре-
гионална от общоевропейския свят. 
Не съществува ни най-малка по-
датка за това, което говорят прези-

дентите на Франция Шарл дьо Гол 
и Франсоа Митеран, италиански-
ят президент Карло Чампи, амери-
канският проф. Норман Дейвис, 
японският проф. Шигеоши Мацу-
яма, културологът Хари Салман... 
А те твърдят убедително, че бълга-
рите стоят в основата на човешка-
та цивилизация, че ние, ни пове-
че, ни по-малко, сме създателите 
на цивилизацията на нашата пла-
нета. Ако „Българската държава на 
духа се простира от Балтийско море 
до Тихи океан и от Северен ледовит 
океан до Индийски”, както утвърж-
дава акад. Димитрий Лихачов; ако 

българският цивилизационен при-
нос е действително толкова капи-
тален и основополагащ, според де-
сетките свидетелства на учени и 
експерти от цял свят, защо тогава 
ние, българите,  и най-вече наши-
те деца, сме в дълбоко неведение 
и толкова зле информирани за 
този наш принос в общочовешко-
то развитие? Защо българската об-
разователна система игнорира тези 
факти? Защо нашите и световните 
енциклопедии блестят с отсъстви-
ето на тази научна истина и я пре-
връщат в бяло петно? 

Настоящата публикация предста-
влява ретроспекция само на българ-
ския цивилизационен принос в раз-
витието на човешкото общество и на 
българските  вектори на влияния. 

На стр. 2

25 „ФаКТа-ЧУДЕСа”, които може би са накарали президента Шарл дьо Гол да препоръча: „Четете историята на България!”

Детелина ДЕНЧЕВА

Отец Паисий представя своята история. Картината се намира в Светия синод на БПЦ.

Сакрални златни съдове на бъл-
гарските канове от династията Дуло, 
изровени на  западната граница на 
тогавашна България. На каната е  
изобразен като победоносен конник 
кан Ирник.
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О
свободителната Руско-
турска война (1877-
1878 г.) бе следствие от 
световния протест сре-

щу ужасните кланета и издева-
телства над българите в десетки 
селища след потушаването на 
Априлското въстание. Десета-
та война между Руската и Ос-

манската империи без съмне-
но има и своите стратегически 
измерения, но би било подмя-
на на историческата истина да 
се твърди, че геополитически-
те планове на Русия, домини-
рат над онова велико чувство 
на съпричастност към стра-
данията на българския народ, 
което обхваща руското обще-
ство и се превръща в движеща 
сила на историческата мисия 
на Русия, да бъде защитник и 
покровител на поробените и 
угнетените православни бра-
тя. Именно тази предопределе-
ност на Русия и нейният път в 
историята съвпадат с мечтата на 
българския народ да възстано-
ви своята държава. За тази свята 

мечта бяха проливали кръвта си 
хайдути, четници, възрожденци, 
революционери, а в самата вой-
на и 15 000 опълченци.

Докато предварителният 
Сан Стефански договор, изгот-
вен от граф Николай Игнатиев 
и сключен на 19 февруари (по 
нов стил на 3-ти март) 1878 г., 
е голямата надежда за нацио-
нално обединение, то подписа-
ният на 13 юли същата година 
Берлински договор, (в отсъст-
вие на българите), от 6 голе-
ми европейски сили, е най-без-
порния символ на грубия ин-
терес и откровената неспра-
ведливост.

От тогава сакралната дата 
3-ти март се отбелязва като 

празник на приливи и отливи. 
„Има повече от 10 години от 
когато този праздникъ, ма-
каръ и да стои в календаря се 
намира в единъ видъ немилос-
тъ предъ българските управ-
ници“- пише в-к „Препорецъ“ 
на 21 февруарий 1899 г. „След 
скъсванието на сношенията с 
Русия, се почна у нас преследва-
нето на всичко, което би могло 
да напомня за нея“.

Още не изминали 10 годи-
ни от Освободителната вой-
на и русофобите започват да 
тръбят, че „Временният Сан-
стефански договор не може да 
се счита за начало на съвре-
менна България“. Причината, 
според тях, е фактът, че „това 

е договор за безсрочна окупа-
ция от страна на Русия т.е. 
опит османското върховен-
ство (не робство, б.а.) да бъде 
заменено с руско владичество”. 
Друго нещо бил Берлински-
ят договор, съгласно чл.22 на 
който руската окупация се на-
малявала от 2 години на 9 ме-
сеца. И тъй като разкъсването 
на българските земи на 5 час-
ти било договорено между 
Русия и Великобритания, то 
вината на освободителката 
Русия била безспорна. 

И днес, в синхрон със санк-
циите към РФ, българските ру-
софоби не закъсняха за поре-
ден път да надигнат глава. 
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ИСТОРИЯТа КаТО СВИДЕТЕЛ памЕТ

Румен ВОДЕНиЧАРОВ

3-ти Март в българската преса

От стр. 1
Тя е своеобразен протест сре-

щу пълното им отсъствие в бъл-
гарските учебници по История 
и цивилизации, и от доказаното 
намерение за тяхното популя-
ризиране.  Написана на базата 
на известни археологически ар-
тефакти, на интрадисциплинал-
ни изследвания и изводи, както 
и на публичните оценки на дос-
тиженията на българската ци-
вилизация от научни експерти 
и световни общественици, тя е 
опит тяхната истина да бъде из-
вадена от подозрителнатта  ме-
дийна тишина, която ги обгръ-
ща.  

Защото през всичките ве-
кове българската история е 
била унищожавана и ограб-
вана чрез горене на книги, 
кражби, рушене на културни  
паметници и директен гено-
цид. В това отношение, най-го-
лемите вреди са нанесени от 
гърци, турци, евреи, руснаци 
и сърби, разбира се, без да за-
бравяме и постоянната зло-
умишлена роля на западноев-
ропейския фактор и мерзка-
та сервилност на българската 
политическа върхушка, коя-
то изначално е лишена от се-
беуважение, национална гор-
дост и  самочувствие!

Българското историческо об-
разование, учебниците  по исто-
рия, които образоват и възпита-
ват младото българско поколе-
ние, не са извор на подобни чув-
ства и собствено разбиране, на 
истинско историческо знание. 
Точно обратното.

Ясно видима е в тях тенден-
цията на грубо изопачаване, за 
фалшифициране и игнорира-
не на исторически документи, 
факти и приноса на нашия на-
род през всичките му истори-
чески етапи на съществуване, 
включително и в най-новата 
история. Такова злонамерено 
кастриране на хилядолетното ни 
богато, героично и кърваво ми-
нало, се извършва напълно съз-
нателно и злонамерено, в раз-
рез с истината и националния 
ни интерес, но винаги в угода 
на чужди национални, геополи-
тически и користни интереси. 
През годините след Първата и 
Втората световни войни, побе-
дителите, чрез диктата на Ньой-
ския договор, на Коминтерна и 
Москва, със съгласието на Со-
фия,  на основата на българско 
землище, етнос и самосъзнание, 
чрез жестока политика на аси-
милация, в рамките на Титова 
Югославия, бе създадена маке-
донската нация и бе форми-
ран език на основата на гру-
бо фалшифициране на исто-
рията и нейните свидетелства. 
Последиците от този злоумиш-

лен антибългарски акт, с бъл-
гарско съдействие, са налице и 
с днешна дата  могат да се ока-
чествят само като национално 
предателство. През 90-те годи-
ни на ХХ век, не един и двама от 
емисарите на евроатлантическа-
та общност строго  ни съветваха  
„да не се залисваме много-много 
по своите национални величия 
и да раздухваме неуместни на-
ционални чувства.”, т.е. да заб-
равим и заличим в паметта си 
това, което ни определя като 
народ. За целта бяха безпардон-

но ревизирани и осакатени учеб-
ниците ни по история и литера-
тура като от тях бяха изтрити  
столетия величие и страдание, 
бе наложена нова „научна“ тер-
минология и политкоректни по-
нятия, бе заличен духът на бъл-
гарското Възраждане, както и 
подвигът на възрожденските ни  
личности. Този геополитически 
„вятър на промяната” мотиви-
ра българския президент Петър 
Стоянов (1997-2002), на лекция 
в Клуба за световна политика 
в Сан Франциско през 2000 г., 
да декларира със самочувствие и 
амплом своята „национално от-
говорна позиция”: „България ще 
следва общоприетите междуна-
родни норми на поведение, дори 
с цената на отказ от нацио-
налния си суверенитет.“ Ембле-
матично е изречението и на ми-
нистър-председателя от прави-
телството на СДС иван Костов 
по онова време: “Ние не интер-
претираме българската поли-
тика през българския национа-
лен интерес.“ Що за държава 
и държавници са тези, които 
се отказват да отстояват своя 
национален интерес и се явя-
ват проводник на денациона-
лизаторска политика и сами 
обезличават миналото си?! За 

такава кауза активно работят и 
дузина неправителствени со-
росоидни организации, а бъл-
гарският президент през 1997 г. 
дори връчи  най-високото дър-
жавно отличие „Стара планина” 
– първа степен на самия мегас-
пекулант Джордж Сорос, за 
„особени” заслуги към Бълга-
рия. За подобни „особени“ и раз-
рушаващи държавността услуги, 
обаче, една уважаваща и горда 
със себе си държава-членка на 
ЕС – Унгария, обяви Сорос за 
враг №1! Държавата ни, в ли-

цето на своя управляващ елит 
и държавни просветни орга-
ни, досега са били не само прес-
тъпно пасивни наблюдатели 
на кражбите на нашата исто-
рия, на изопачаването на дейст-
вителността, но и активен про-
водник на антибългарски ин-
тереси, които са се провеждали 
съзнателно и планомерно, обез-
печени законодателно и норма-
тивно, особено що се отнася до 
областта на историческото об-
разование. Подобна политика  
не е преставала да се провеж-
да и до днес. Всичко в името 
на конформизма и користта: 
за да сме удобни, за да не за-
сегнем и, за да не обидим чуж-
ди национални чувства и да 
не изобличим егоцентризъм; 
за да следваме доминираща-
та в момента геополитиката 
на глобализъм и политкорект-
ност, но преди всичко - да ус-
воим финансовите грантове; 
да задоволим собствения си 
користен интерес!

„Четете историята на Бъл-
гария!” – не, благодаря! Дори 
децата и учениците вече не я 
четат в училище, просто защо-

то там няма какво да се проче-
те като исторически разказ, 
който да запомниш и да обик-
неш.

 Става дума за официалната 
история, тази която се тиражи-
ра и циркулира в български-
те училища, чрез половин ду-
зина учебници, които не ос-
тавят никаква следа в съзна-
нието на децата и учениците, 
освен интелектуална мъгла и 
хаос от дати и събития, удоб-
но представени като чиста 
хронология! Но кой е казал, че 

историята е само хронология! 
През 1999 г. Д. Табаков предре-
че: „Истинската българска ис-
тория ще бъде написана от но-
вото поколение учени, които 
идват сега и не са обременени 
от комунистически, панславян-
ски и други идеологии, набивани 
в главите на предишните поко-
ления с една садистична упори-
тост.“

Две десетилетия по-късно, 
историята дори и да е частично 
написана и показана на основата 
на интердисциплинарните из-
следвания от съвременните бъл-
гарски изследователи, е държа-
на от МОН и присъдружните 
й НПО-та далеч от учебниците 
и учебните помагала. и всич-
ко е много по-зле от преди. В 
същото време обаче ние с пра-
во се сърдим и негодуваме, че 
македонските учебници, ти-
ражират груби фалшифика-
ции, кражби и откровени ис-
торически лъжи за нас! Както 
казва американският мислител 
и писател Р. Емерсон „Нацията 
не може да загине освен от само-
убийство“. В България опитите 
в това отношение усилено про-

дължават! Продължава и да не 
допускат на страниците на учеб-
ниците да се изучава тази исто-
рия „която пази от поругаване 
и опошляване българските све-
тини, тази която пази послед-
ните капчици святост, треп-
кащи вътре в самите нас”, по 
думите на историка Петър До-
брев. Както  казва една фило-
софска максима на Запад: „Чо-
век струва толкова, колкото 
сам се оцени“.  Същото важи и 
за нациите и държавите.

Фактите и свидетелства-
та за българската древност 
и нейният цивилизационен 
принос, са толкова значими 
и престижни, че за мнозина 
са неприемливи и граничещи 
с чудо! Ето, едно от тях: „Бъл-
гарското Възраждане е едно от 
чудесата на ХIХ век.”, казва го 
Луи Леже.

Но погледнато на широко - 
чудеса всякакви! По същество, 
чудото е явление, нямащо обяс-
нение в рамките на природните 
или научни закони. Възприема 
се като физически невъзмож-
но или като Провидение Свише. 
Ако полюбопитстваме на тази 
тема и нейното проявление 
в битието на българите, то се 
оказва, че при нас, чудесата са 
в реда на нещата.

Защото в дълбините на бъл-
гарската историческа и научна 
памет, редица факти от исто-
рическия път на нашия народ 
и етнос, се оказват Провидение 
Свише: от чудото на първоп-
роявлението и раждането на 
цивилизацията до вихрената 
хилядолетна спирала Голгота 
– Възкресение - Голгота – Въз-
кресение.

Оказва се, че Фактите може 
да се възприемат и като Чудо, 
за което свидетелства и горният 
цитат на Луи Леже! Въпреки че 
фактите на чудото са доказу-
еми, в общия случай, те труд-
но и с нежелание се приемат 
поради глобалния си харак-
тер, общочовешките си после-
дици, както и световния прес-
тиж, който те носят.

Дори и да не познаваме исто-
рията си в детайли, трябва поне 
крайъгълните й камъни да ни 
бъдат показани, за да ги ви-
дим, осмислим и, за да се гор-
деем с тях! Затова си позволих 
да подредя Български факти 
– чудеса, превърнали се в репе-
ри на историческото ни минало 
и памет:

Фактът и Чудотото на чо-
вешкото първопроявление 
–установен през 2017 г. от меж-
дународен научен колектив ръ-
ководен от  проф. Мадлен Бьо-
ме и  проф. Николай Спасов в 
м. Азмака край Чиран, където 
бе намерен предкътник и че-
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25 „ФаКТа-ЧУДЕСа”, които може би са накарали президента Шарл дьо Гол да препоръча: „Четете историята на България!”

Варненската златна цивилизация (V-то хилядолетие пр.Хр.). 
Най-старото технологично обработено злато в Европа и света.

люст на прачовек  на 7, 24 мил. 
години. Този артефакт опро-
верга досегашната теория, че 
човешката история започва 
в Африка. Предците на човека 
са тръгнали от Балканите пре-
ди 7,24 мил. години и в послед-
ствие са мигрирали в Африка. 
Тези  изводи са потвърдени и от 
най-ранните следи на човешко 
присъствие и огромно по обем 
човешко обиталище в цяла Ев-
ропа, установени в пещерите 
Козарника, Деветашката пе-
щера и Темната дупка, които 
се явяват едни от най-важните 
праисторически обекта в Ев-
ропа.

Фактът и Чудото на сим-
волното мислене и писменост-
та: Пещера Магурата (40 000г. 
пр.Хр.), е древен научен и кул-
тов комплекс, праисторическа 
библиотека с 1031 символи и 
рисунки, които вече са систе-
матизирани и свидетелстват за 
абстрактна мисъл. Те предста-
вляват първообразите на всич-
ки азбуки и руни от последва-
щите епохи. Там се намира и 
най-старата карта на слънче-
вата система; Дунавската пис-
меност или писменост „Българи-
ка” е възникнала през VI-то хил.
пр.Хр.. Според учени като Ръг-
ли, Харман, Уин, Мерлини и 

др., нашата балканска писме-
ност предшества  шумерските 
пиктограми и египетските йе-
роглифи с около 2000 години.

Фактът и Чудото на лето-
броенето и календара – VI-то 
хил.пр.Хр. Създаден е древно-
българския календар, който 
е първият в света. Той е един 
от интелектуалните  и културни 
върхове в древността, създаден 
от хората живели преди 7500-
8000 години. С 12-годишния си 
цикъл, древнобългарският ка-
лендар прилича на китайския, 
но е по-древен и е негов пър-
воизточник. „Китайският ка-
лендар се явява просто едно къс-
но деформирано копие на бъл-
гарския слънчев календар.”, по 
думите на писателя Борис Цве-
танов.

Фактът и Чудото на „Не-
олитната революция”, VI-то 
хил.пр.Хр. Тогава възниква 
Първото уседнало население в 
Европа;  Най-старите човешки 
останки в Европа  са открити 
в с. Оходен, както и най-древ-
ната култивирана пшеница; 
изобретяването на колелото 
е документирано чрез разкоп-
ките на Дончова могила край 
с. Биково, Новозагорско, чия-
то възраст е определена чрез 
радиоизотопно изследване в 

Единбурския университет в 
Англия; Най-ранния соларен 
символ – свастиката е открита 
в Кърджали, Слатина (София), 
с. Оходен, с. Мурсалево, в поре-
чието на р. Струма, с. Алдимир, 
Деветашката пещера и в Север-
ното причерноморие.

Фактът и Чудото на най-
старата цивилизация – Пър-
вата позната на човечество-
то: Това е Варненската златна 
цивилизация (V-то хилядоле-
тие пр.Хр.). В учебниците ни 

все още като такива се изучават 
надълго и широко: Месопотам-
ската, Египетската, на Елада, 
които възникват с две хилядо-
летия по-късно.

Фактът и Чудото на мета-
лолеенето на мед и злато – от 
началото на V-то хил.пр.Хр. 
-  м. Мечи кладенец (Ай Бу-
нар);  късната каменно-медна 
епоха (4500-4200 г.пр.Хр.) от 
с.Полковник Таслаково, община 
Дулово и на др.места;

Фактът и Чудото на най-
старите селища и градове. 
Появата на първата нефри-
тена култура.  – VII-мо  хил. 
пр.Хр. Това е хилядолетие 
по-рано от времето, когато 
китайците са започнали не-
говата обработка. Най-ста-
рите селища са открити в 
българските земи: с.м. Про-
вадия-Солницата, Езерният 
град в Дуранкулак, с.м. Юнаци-
те, с. Оходен, Пловдив,  София 
(Слатина).  На територията на 
днешна България са открити 
около 500 селищни могили от 
епохата на халкорита (камен-
но-медната епоха: 5000-3000 
г. пр.Хр.). Това говори за гъ-
ста мрежа от селища през тази 
епоха. Такава гъстота не е от-
крита в друга част на Европа.

На стр. 4

Орфей в подземното царство

Уважаеми читатели,
Отмина националният праз-

ник 3-ти март, а с него и 143-го-
дишнината от възкресението 

на България за държавен и обществен 
живот. Доколкото са дни занапред обаче, 
и додето имаме сили, ние, в „Нова Зора“, 
няма да се уморим да защитаваме пра-
вдата за нравствения подвиг на брат-
ския руски народ, осъществил Великия 
ден  за Освобождението на България. 

Благодарение на старанието на акад. 
иван Нюхновски, през 2019 г. излезе 
от печат в издателство „Захарий Стоя-
нов“ сборникът „3-ти март, празникът 
на Освобождението“, който съдържа 
всички публикации по страниците на 

20 български вестника в 
периода 1885-1944 г. Тези 
безценни свидетелства по-
казват нагледно, че според 
всички български пар-
тии, политици, генера-
ли и религиозни дейци 
(Константин Величков, 
иван Гешов, Александър 
Стамболийски, Андрей 
Ляпчев, Александър Цан-
ков, генерал Луков, Бог-
дан Филов и др.), без раз-
лика в идейните им убеж-
дения, именно датата 3-ти март 1878 
г., когато е подписан предварителния 
Санстефански договор, е точната дата, 

„от която започва реал-
но най-величествената 
трансформация в живо-
та на българския народ от 
5-вековното иго към сво-
бода и независимост. Тези 
свидетелства показват най-
категорично, че когато си 
истински български па-
триот, никакви идейни 
съображения и полити-
ческа конюнктура не са 
в състояние да изкри-
вят чувството ти за чест 

и признателност, защото освен Бълга-
рия, ти, над всичко, наравно с нея, по-
ставяш и истината. Така са постъпва-

ли достойните синове на Отечеството 
през всичките години, от 1878 до 1989 
г. Техният нравствен пример е най-нео-
провержимото доказателство за неуязви-
мостта на непреходните истини в живота 
на българския народ. И че пренаписване-
то на историята, с което са се захванали в 
наши дни, соросоиди и русофоби, е работа 
небъдна. „Не се гаси туй що не гасне“.

А към отрицателите на Санстефан-
ския договор, към хулителите на вели-
ката и безкористна самопожертвовател-
ност на руския човек, неговият нравствен 
подвиг за освобождението на брата роб, 
бихме повторили култовата реплика на 
един литературен герой: „Жалки, нищож-
ни хора!“.
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на поздрава му. Постоя още мал-
ко, разговори се съ некои от техъ 
и се отправи към другата гру-
па опълченци. Поздрави също и 
техъ и дълго ги гледа. Трудно му 
беше секашъ да откъсне погледа 
си отъ милата гледка на стари-
те негови другари, ветерани на 
освобождението на България.
Силно развълнуванъ, той съ бав-
ни крачки се отегли и отиде при 
своите другари.“

„Великото дело на освобожде-
нието на българския народ е дело 
на самопожертвуванието и на 
християнското великодушие, на 
което са способни само великите 
сърца…- пише в-к „Мир“. - Бъл-
гарския народъ по силата на сво-
ето политическо състояние има-
ше нужда от чувства и помощъ 
да възроди своите естествени и 
нравствени сили, да повдигне своя 
духъ……Истина, мнозина на-
родни синове се опитаха да пове-
дат народа си към един свободе-
нъ животъ, да развият неговите 
изтощени сили и енергия, посред-
ством която да достигнатъ до 
заветната си мечта-освобожде-
нието на България. Обаче всички 
техни усилия пропаднаха…

   Ужасите, зверствата и 
убийствата над българите пов-
дигнаха буря по цела Европа. Фи-
лантропи, учени и политици из-

казаха своето възмущение, но ни-
где те не повдигнаха мисълъ за 
една реална помощъ. Правител-
ствата на християнска Европа 
не сториха нищо за да облекча-
тъ участьта на страждующите 
се, а се задоволиха съ една анкета 
на всички турски зверства. Ала 
не така постъпи Русия. Покър-
тена от ужасите, нейната вели-
ка душа заговори чрезъ сълзите на 
великия царъ-баща: „ Аз обичам 
мира и желая да се свърши всичко 
с миролюбие…….но ако не, тога-
ва ние ще призовемъ на наша по-
мощъ Бога, ще тръгнемъ напредъ 
и ще изпълним длъжностьта си.“

Тези знаменателни думи, из-
казани от царя на българската 
депутация, бяха началото на на-
шето освобождение.

И днес свободна България съ 
пълно съзнание на своя дългъ дава 
своя даръ и изразъ на признател-
ностъ, като въздига всенароденъ 
веченъ споменъ в единъ памят-
никъ за Царя-освободителя. Съ 
него неразривните връзки, които 
свързватъ българския народъ с не-
говите освободители добиватъ 
още единъ изразъ на искрена при-
знателностъ, която българина 
свързва съ култа на великия ца-
ръ–освободителъ за да изрази по-
добре не само своето патриотич-
но чувство, но и да даде идеаленъ 

образъ на тия сили, които го водя-
тъ към висшето му назначение.”

Кулминация на празнува-
нето на 3-ти март преди вой-
ните за национално обедине-
ние е 30-годишнината от ос-
вобождението на България. 
Общонародното честване се 
подготвя от специален за цел-
та комитет. Комисия натоваре-
на от Комитета по отпразну-
ването подготвя луксозно изра-
ботен адрес, който е връчен на 
руския цар (Николай II, б.а.) 
Между другото в него се казва: 
„Млада България, на която вели-
кохуманната душа на славния 
Вашъ дедо Царь-Освободитель, 
скъса робските вериги и подари 
и божествена свобода, от която 
днес тя сладко се наслаждава, 
ще чествува на знаменитата 
дата 19-й февруарий т.г. три-
десетогодишнината от своето 
освобождение – Санъстефанска 
България.

Великия Царь-Освободите-
ль, воденъ от милосердието, 
подпренъ на правдата, извърши 
най-великото дело в световна-
та история, даде най-великото 
и неизмеримо благо на българ-
ския народъ - свободата.“ 

(в-к“Дневник, 10 февруарий 
1908 г.)

Всички вестници отбеляз-

ват бляскавия начин по кой-
то е отпразнувана 30-годиш-
нината на 3 март (19 февру-
ари). Ето какво пише органа 
на Демократическата партия 
„Пряпорецъ“: „Тихо предпролет-
но утро. Като никога деня е чу-
десенъ. Столицата осъмна въ 
празниченъ видъ. Многоброй-
ни трикольорни знамена крася-
ха улиците по целото имъ про-
тежение. Още от 7 часа улици-
те почнаха да се пълнят с на-
родъ, празнично облеченъ и съ 
непритворна веселостъ на лице. 
В 8 часа площада около църква-
та „Св. Кралъ“, булевард „Дон-
дуков“, ул.“Търговска“ и др.бяха 
вече буквално натъпкани от 
народъ. В църквата „Св.Кралъ“ 
се отслужи молебен, след кой-
то многобройния народъ се раз-
движи. На чело на шествието 
беха наредени венците, на брой 
78. Учениците и ученичките от 
отделенията носеха български и 
руски знамена, а ученичките от 
гимназиите – китки цветя.

Шествието се спре при па-
метника, около който при въз-
торжено „ура“ се нареди по оп-
ределения от Комитета ред. В 
10,30 часа почна молебенътъ. 
После държа речь професоръ Цо-
невъ. В речта си той изтъкна 
заслугите на братския руски на-

родъ и Царя-Освободителя за ос-
вобождението на България. След 
полагане на венците шествие-
то на чело с музиката и съ не-
престанно „ура“ потегли за па-
метника на Васил Левски. Той 
подобно на паметника на „Царя 
Освободителя“ бе обсипан с цве-
тя. От тук шествието се от-
прави къмъ руското агентство. 
Музиката свиреше „Боже Царя 
храни“, а народътъ непрестан-
но цепеше въздуха с възтор-
жените си „ура“. Членовете на 
Комитета бяха поканени въ 
агентството, където имъ било 
поднесено по чаша шампанско. 
След това множеството се от-
прави за двореца. Пред двореца 
знамената се поклониха и мно-
жеството се спре. На един от 
прозорците се показа Престо-
лонаследника княз Борис. Той бе 
посрещнат от могъщи „ура“. На 
това той отговори съ „Да живее 
България!“ Нови оглушителни 
„ура“. Музиката засвири „Шуми 
Марица“.

Следобед свиреха военни му-
зики пред паметника Царь-
Освободетель и в градската гра-
дина. Вечерта въ Военния клубъ 
се даде банкет на опълченците, 
а по-късно се даде тържествено 
представление в Народния теа-
търъ”.

памЕТ памЕТ

От стр. 3
Фактът и Чудото на позна-

нието: Първият Златен век на 
познание е времето на първата 
човешка цивилизация – Вар-
ненската, със своите златни ета-
лони на линейни, числови и ъг-
лови съотношения, които днес 
са залегнали в геометрията. Та-
кива са: числото Пи, Фи, цар-
ски и нипурски лакът; първи-
те инструменти за навигация, 
землемерство, астрономически 
наблюдения, корабоплаване и 
търговия.

Фактът и Чудото на медици-
ната и хирургията – V-то хил. 
пр.Хр. Културата на с.м. Хотница 
свидетелства за осъществена тре-
панация на черепа, при  която 
човекът е оживял. Археологиче-
ските находки от  с.м. Юнаците го-
ворят недвусмислено за извърше-
на ампутация на китка на жена, 
която е зараснала успешно.

Фактът и Чудото на тра-
кийските достижения и Ор-
феевата цивилизация. Това е 
най-старият и многоброен на-
род в Югоизточна Европа, про-
чут с това име 3200 г.пр.Хр. Това 
е единствената цивилизация 
не развила робовладелско об-
щество, презирала и неприе-
мала робството като човеш-

ка участ и съдба. Те са: Пър-
вите металурзи на европейския 
континент; Производители на 
бира от преди три хилядолетия, 
която наричали бритон; Създа-
тели на най-старите европей-
ски маски със сакрално значе-
ние - от глина, сребро или злато 
(V-то хил.пр.Хр.), които по-къс-
но гърците заимствали при те-
атрални представления; Създа-
тели  на писменост и книги, 
на първото тайно мъжко обще-
ство, т.н. орфизъм, който се явя-
ва първата идеология, разпрос-
транявана чрез книги от Орфей 
и Музей; Книгите на Орфей са 
съществували 500 години пре-
ди Омир. По времето на Платон, 
V в.пр.н.е. се е говорило за мно-
гото книги на Орфей. Но, днес, 
в българските учебници по 
История и цивилизации за тра-
ките продължава да се твърди, 
че били безписмен народ! Те 
са създатели на мистична кул-
тура и религия, вярвали са в 
безсмъртието; Гърците, техни-
те най-близки съседи,  широко 
присвояват обичаи, вярвания, 
герои и култура и ги представят 
за собствени такива. Книгите са 
изгорени, светилищата - сруте-
ни, Орфей – убит. Ние унасле-
дяваме 150 000 тракийски мо-

гили, издигнати в продълже-
ние на 3,5 хилядолетия, десет-
ки пищни  златни съкровища,  
душевност и култура закоди-
рани върху камък, глина, зла-
то и сребро, шевици,  носии и 
езически обичаи.

Фактът и Чудото на духа 
и песента. Голяма и културна 
Франция е създала 8000 народ-
ни песни, голяма и могъща Гер-
мания е създала 50 000 народни 
песни, а разкъсвана и поробвана 
България е създала 300 000 на-
родни песни (само записаните). 
Това е най-големият нетленен 
паметник, който българският 
народ е издигнал в чест на Ор-
фей. Това е генетичното наслед-
ство на неговото дело.

Фактът и Чудото на най-
значимия символ за стремеж 
към Свобода. Траките, нарече-
ни българи, дават на света най-
великия символ на стремежа 
към Свобода в световен мащаб 
– това е личността на  Спартак 
и неговото въстание на робите: 
„Свят без роби, за свят на свобод-
ни хора!” През следващите веко-
ве неговата идея и пример остава 
жива и съхранена в историческа-
та памет на хората, народите и ре-
волюциите.

Фактът и Чудото на разсе-

лението на невъобразими гео-
графски пространства. „Имен-
никът на българските канове“ 
свидетелства, че българите са 
имали държава в Европа 515 го-
дини преди Аспаруховите бъл-
гари да преминат Дунав в 680 
г. „Тези пет князе управляваха 
оттатък Дунава петстотин и 
петнадесет години с остригани 
глави. И след това премина отсам 
Дунав княз Исперих, също и досе-
га.“; „От земите на българите из-
лезе хунската ярост”. - летописе-
цът Йордан, 6-ти век; „Народът, 
които били скити, ромеите на-
ричали българи.“ - арабския лето-
писец Абул-Фарадж Григориус 
Бар Гебрей  (1226-1286 г.); Ано-
нимният Равенски Космограф 
(375-376 г.) потвърждава, че на 
юг от Дунав, в Мизия, Тракия и 
Македония, от векове „само бълга-
ри живеят“!

Фактът и Чудото на държав-
но-творческа мощ и съзида-
ние. Държавите и империите на 
Българите. Безспорен историче-
ски факт е съществуването на 5-те 
държави на българите в Азия, 
за преселението им в Кавказ от 
далечните планини на Памир и 
Хиндукуш. В Европа държавни-
те обединения на българите са 7: 
Кубратова, Кавказка, Волжска, 

Панонска, Дунавска, Алцеков-
ска и Куберова. „Българската 
държава на духа се простира от 
Балтийско море до Тихи океан 
и от Северния ледовит океан до 
Индийския”, - заключава  Акад. 
Д.  Лихачов.

Фактът и Чудото на най-ста-
рата европейска държава, ко-
ято не е сменила името си през  
вековете. 

Фактът на формиране на ня-
кои европейски държави и сто-
лици, според официалната да-
тировка: България - 681; Англия 
– 827 г.; Франция – 843 г.; Отделе-
ното от Кара Булгар княжество 
Киевска Рус – 882 г.;  Полша – 960 
г.; Швеция – нач.на ХI в.; Албания 
– 1190 г.; Сърбия (кралство Раш-
ка) – 1217 г.; Швейцария – 1291 г.; 
Столицата на България е Плис-
ка  от 681 до 893 г.- това е един 
от най-големите и богати гра-
дове в Европа и света. Гигантски 
град,  разположен на площ от 24 
кв.км. По същото време Цари-
град е с площ 16 кв.км, Рим – 11 
кв.км, Багдат – 7,5 кв.км, Париж 
– 4 кв.км. Първо датирано споме-
наване на Москва е от 1147 г.; на 
Берлин  от 1251 г. , а  Ню Йорк 
е основан през 1624 г. като тър-
говски пункт на колонисти.

Следва

НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ - С ЛЮБОВ!

От стр. 4
След бившия президент Плев-

нелиев и бившият зам.министър-
председател Валери Симеонов, 
техен говорител стана евродепу-
татът на ГЕРБ бай Ганьо Йорда-
нов (определението е на нашия 
сънародник Божидар Чеков от 
Франция). Получавайки прозре-
ние, ЕвроЙорданов неотдавна за-
яви: „Нашите освободители съ-
сипаха много държави……. Да-
тата 3-ти март не обединява, 
а разделя българския народ и все 
повече се превръща в празник на 
чуждопоклонниците у нас.“ След 
подобни изявления на българ-
ски политици, опровергаването 
на предсказанията на Достоев-
ски (1878 г.) за неблагодарност-
та на доскорошните поданици 
на султана, става все по-труд-
на задача. И наистина, България 
зае окончателно ролята на „лъж-
ливото овчарче“ заставайки в две 
световни войни и след една Сту-
дена война, на страната на ду-
шманите на Русия.

За щастие българите са има-
ли и други по-признателни во-
дачи. 

От 1888 г. 3-март започва да 
се празнува като Ден на Осво-
бождението на България от ос-
манското владичество. Eто как 
органът на народната партия 
„Миръ“ описва празнуването на 
20-годишнината от освобожде-
нието: „19 февруарий. Градовете 
в цялото Княжество съ били бога-
то декорирани, на всекъде съ ста-
нали молебени, на които са при-

съствували всички граждани безъ 
разлика на полъ и убеждения. … 
Дни като 19-й Февруарий са редки 
в историята и българския народ 
чрез тържественото им праздну-

ване дава най-блескавите доказа-
телства за признателността си 
към ония, които са виновници за 
радостта му в такива случаи и 
за чувствата, които той всеко-
га е хранел към Россия – великата 
покровителница и защитница на 
Славянството.“

Към 30-годишнината от 
Санстефанския договор, ру-
софобите сякаш са оклюма-

ли. Година преди нея в София 
се открива паметника Цар Ос-
вободител. На тържеството 
пристига неговият син – Ве-
ликият княз Владимир със се-
мейството си. В-к „Миръ“ от 1 
септемврий 1907 г. описва така 
събитието: „От гарата до дво-
реца великия княз биде живо ак-
ламиран със сваляне на шапки и 
викове „Ура“ …Всичко живуще в 
столицата бе излезло да засви-

детелствува своето чувство на 
дълбока признателностъ пред 
синът на оня царъ с велика сла-
вянска душа, който извърши ве-
ликъ подвигъ, незаписанъ досега 
в историята на никой владете-
лъ на земното кълбо.“

За откриването на паметника 
пристига и легендарният ген. 
Столетов. „В 1 ½ часа започнаха 

да пристигат файтоните с ру-
ските генерали. Още със слизане-
то си генералъ Столетовъ, под-
пиращъ се на тояга, се отправи 
към любимите си опълченци, об-
лечени в своята униформа и на-
редени войнишки с пушки в ръце. 
Спре се, изгледа ги продължител-
но и следъ това ги поздрави. Оп-
ълченците отговориха дружно 

3-ти Март в българската преса

Люпчо КУРТЕЛОВ

По време на османско-
то робство са вдигна-
ти безброй неуспеш-
ни бунтове и въста-

ния за свободата на Македо-
ния. и накрая, през  Първата 
балканска война от 1912-1913 
г., България, Гърция, Сърбия 
и Черна гора успяха да прого-
нят османлиите от нашия ре-
гион. Според предишния Дого-
вор на съюзниците, сръбската 
армия действа на територия-
та на Вардарска Македония. 
И тук е първият парадокс - ма-
кедонските революционери 
и борци за свобода не се бият 
рамо до рамо със сърбите на 
македонския фронт, а се за-
писват масово в редиците на 
българската армия. 15 000 до-
броволци се бият на Одрин-
ския фронт и много от тях ос-
тавят костите си по полетата 
на източна Тракия. Възниква 
логичният въпрос защо не во-
юват в Македония, а далече от 
нея? Отговорът е ясен, защото 
те се чувстваха българи. 

След края на войната и „ос-
вобождението“ на Македония, 
сръбските власти въвеждат ре-
жим на терор, за да сърбизи-
рат местното население. Недо-
волството и съпротивата водят 
до две въстания -  Тиквешко-
то,  през юни 1913 г., и Охрид-
ско-Дебърското, през септември 
същата година. Жертвите са хи-
ляди, нека само да спомена, че 40 
селяни бяха убити във Ваташа. 
През 1915 г. България се при-
съединява на страната на Цен-
тралните сили в Първата све-
товна война. Ноември 1915 г. 
"окупаторът" генерал Климент 
Бояджиев, от стар охридски род, 
влиза в Охрид начело на бъл-
гарската армия. Рамо до рамо 
с него са Петър Чаулев, един от 
водачите на Охридското въста-
ние, Ангел Узунов (брат на вой-
водата  Христо Узунов) и други 
патриоти. Радостта  е краткотрай-
на - до 1918 г. С края на Първа-
та световна война и Версайския 
договор, територията на днеш-
на Република Македония ста-
на част от Кралството на сърби, 
хървати и словенци. Репресии-

те в т. нар. Южна Сърбия са без-
прецедентни, непокорните се 
избиват и всички, без изключе-
ние, в края на фамилното име 
са длъжни да добавят - иЧ. Чер-

ната статистика показва, че 14 
000 са убити, а 300 000 са стана-
ли бежанци. Геноцид !!! 

Април 1941 г. Български-
ят „окупатор“ е посрещнат с 

цветя, песни и тържества. Ох-
ридското село Велгошчи е из-
вестно с отглеждането на че-
реши. Когато българската ар-
мия влезе във Велгошчи, мо-
мичетата украсиха войниците 
с цветя. Хубаво, но цветята не 
стигнаха, затова момичетата 
скършиха  клонки от цъфна-
лите череши. И до днес оста-
ва шегата: „Защо черешите не 
са родили във Велгошчи?” Още 
един момент - заедно с българ-
ските административни власти 
през 1941 г. Кирил Пърличев, 
синът на Григор Пърличев, се 
завръща в родния Охрид. Под 
негово ръководство (той е ди-
ректор на Охридския музей) е 
открита гробницата на Кли-
мент Охридски. През  1944 г. 
обаче, новите власти, по запо-
вед на Светозар Вукманович-
Темпо изчисляват, че в Македо-
ния има много българи и, че те 
трябва да бъдат ликвидирани 
като антидържавни елемен-
ти. През януари 1945 г., в т. нар. 
Македонска Кървава Коледа, 
бяха извършени масови убий-
ства в Куманово, Велес и други 
места. И за да е всичко законно, 
смъртни присъди се произна-
сят посмъртно. Нека завърша с 
древното изречение: „История-
та се пише от победителите“ и 
с мисълта на Николо Макиаве-
ли: "Тези, които печелят, неза-
висимо как живеят, никога не се 
срамуват от това." 

пРОБЛЯСъЦИ

пOрОбители и… 
ОсвОбОДители

Посрещане на българските войски в Битоля на 20 април 1941 г. 

Подписването на Санстефанския мирен договор.
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рява на Запада време и възмож-
ности да развие силна иконо-
мика, технически да напредне 
доста и да осигури повече ма-
териални блага за хората. Съз-
дава се впечатлението, че Запа-
дът уместно и успешно е „по-
правил“ християнството и е 
отворил пред човека огромни 
възможности да се развива и 
да навлиза дълбоко в позна-
нието за природата и света. 
Но Бог идва от Изток, а на 

Запад е сатаната. 
Православието, дори и в 

резултат от ликвидирането на 
Византия, когато под съмне-
ние е поставено съществува-
нето на неговите носители, на-
мира верния изход и прехвър-
ля центъра на своята Църква 
от Цариград в Киевска Русия. 

От тук насетне война-
та между Запада и изтока се 
обърна срещу Русия, както 
преди беше срещу Византия. 

Появата на Русия, която 
бързо укрепва и се разширя-
ва със заселването на огромни 

територии особено в Азия и 
Сибир, попречва на изконни-
те амбиции на Запада да по-
кори целия свят и да установи 
своя върховна власт. 

Модерната епоха изостря 
тези взаимоотношения, прида-
ва им империалистически ха-
рактер. Усъвършенстването на 
военните средства, както и въз-
дигането на икономиката и при-
ложението на нови технически 
средства и технологии устано-
вява нов световен ред. Поради 
това че Западът е по-напред от 
останалите в икономическо и 
военно отношение, негова е 
доминиращата роля в геопо-
литическите отношения. Но 
той осъзнава, че е невъзможно 
да наложи пълен контрол вър-
ху цялото човечество докато 
изтокът е силен и непобедим; 
а такъв контрол означава по-
беда в пряк военен конфликт, 
който е още по-малко възмо-
жен. Това не значи, че война-
та практически е приключила 
и Изтокът и Западът ще живе-
ят от тук насетне в мир и раз-

бирателство. Напротив, тя още 
повече се е ожесточила и изо-
стрила именно заради невъз-
можността да се води в открит 
сблъсък и да се сложи веднъж 
завинаги край. 

Лъже се този, който вярва, 
че сега е друго време и всичко 
толкова се променило, че „Из-
ток“ и „Запад“ са категории с 
друг смисъл и съдържание.  

В модерната епоха, особено в 
наше време, 

противоречията между 
православния свят и 

разпадащата се западна 
християнска общност 
се представят като кон-

фликт между прогреса и реак-
ционния консерватизъм, като 
прогресът очевидно е на За-
пад, а регресът и деспотизмът 
– на изток. Но това не бива да 
прикрива истинската им същ-
ност. Защото нито т.нар. „про-
грес“ и рационализъм, и либе-
рализъм в западните държа-
ви, са добродетели и морални 
ценности, нито Русия и пра-

вославието са носители на ня-
какви пороци и грехове, ко-
ито пречат на развитието и 
свободата на личността. Още 
по-малко редно е да вярваме, 
че първите са миролюбиви, а 
вторите насилници и човеко-
ненавистници. Това нито ис-
торията на народите, нито ис-
торията на техните култури го 
потвърждават. Защото просто 
не е вярно. Но пък изважда на 
показ едно от оръжията, с ко-
ито си служи Западът. 

Западът (днес са това за за-
падноевропейските държави и 
САЩ) никога не е възприемал 
и признавал изтока за свой съ-
юзник, понеже не му е равен по 
природа и дух. При такова от-
ношение как да се поддържа 
приятелско съжителство, нор-
мален диалог, взаимно уваже-
ние? Настанилият се по-рано от 
всички в модерната епоха Запад 
смята изтока за свой придатък, 
който е длъжен да му служи и да 
му се подчинява. 

Но силата на един общест-
вен организъм не е само в ма-

териалните блага и икономиче-
ските възможности, които при-
тежава и, с които произвежда 
повече от всички останали. Не е 
и в оръжията за война и потис-
кане. Не тази сила определя зна-
чимостта на народите и не тя им 
дава правото да се чувстват госпо-
дари. Това би следвало да е  оче-
видно за всеки – особено за къл-
нящите се в либералните идеи и 
идеите на хуманизма и просвеще-
нието. Защото как проповядваш 
равенство и свобода, а се поста-
вяш над равенството и свобода-
та, и раздаваш права и свободи 
по свое усмотрение? 

Да, нищо не се е 
променило!

Светът си е същият, какъв-
то е бил в самото си начало. и 
конфликтите са същите! Ма-
кар че Западът успя да разбие 
единството на изтока, вну-
шавайки самочувствие и съз-
нание за значимост у редица 
народи, които крепяха това 
единство: неправославните 
(но и православните) славяни, 
съседните на Русия, дълго вре-
ме влизащи в състава на 
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Навлизането на ка-
питализма в края 
на XIX и началото 
на ХХ век в своя по-

следен стадии, наречен от В. 
и. Ленин „империализъм“, как-
то и изобретяването на ядре-
ното оръжие в средата на ХХ 
век, рязко промениха говоре-
нето и оценките на политиче-
ските и геополитическите яв-
ления и събития. Но анализа-
торите пропускат (от небреж-
ност, незнание и неумение или 
съзнателно и целенасочено) да 
търсят и намират истинските, 
а не мнимите причини, които 
ги пораждат. изтъкват се иде-
ологически, икономически, 
имперски, нравствени, психо-
логически причини, свърза-
ни с характерите на държав-
ници и политици, и какви ли 
не още, но до същността и ре-
алния им произход не се дос-
тига. Очевидно така е по-лес-
но да се обяснява глобалният 
свят. Либерализмът не изпитва 
потребност и дори изобщо не 
допуска обяснението на гло-
балния свят, за да не се види 
какво представлява този свят и 
какво  очаква човечеството, 
ако продължи да живее в него. 
Затова се извеждат и посочват 
такива причини, които да не го 
обясняват, но и да не бъде раз-
биран, осъзнаван и осмислян 
той  заедно с факторите, кои-
то поддържат вечното  напре-
жение и поставят на изпита-
ние човечеството. 

 За универсалния ключ 
към катинарите на 

неизвестното
Причините могат да бъдат 

скривани и пренебрегвани, но 
не и унищожавани. Те обектив-
но съществуват и пораждат яв-
ленията и фактите, дори и ко-
гато се правим, че не виждаме 
нито причините, нито техни-
те следствия. Здравият разум 
трябва да ги търси там, където 
са, а не, както прави либерали-
змът, където му се иска да бъ-
дат, защото ще са в негова идео-
логическа и пропагандна пол-
за.

Материализмът и рациона-
лизмът, които модерната епо-
ха роди като най-надеждните 
опори в мисленето на новия 

човек, бяха представяни като 
носители на универсални въз-
можности, но те грубо огра-
ничиха представите за света, 
за неговия произход и сили-
те, които го движат. Защото не 
само материалните сили опре-
делят как и накъде да се развива, 
какво да е неговото устройство и 
как той да се променя. Ако бяха 
само те, всичко щеше да е ясно и 
тайни нямаше да има. Логиката 
на мисълта щеше да ни води 
към истината и причините за 
загадките и недоразуменията. 
Ох, колко лесно щеше да е. Оба-
че извън възможностите на ма-
териализма и рационализма (и 
дори пряко тях) е те  да съберат 

всичкото човешко знание, за да 
се превърне то в универсален 
ключ към катинарите на неиз-
вестното. и с този ключ да се 
отварят тайните на история-
та, настоящето и бъдещето. 

Международните дела и кон-
фликти са човешки дейности; те 
биват предизвиквани от чове-
ци и е нормално да бъдат раз-
решавани от тях. Но не винаги 
човеците са причините за по-
явата им. Ако човек беше дейст-
вително толкова силен и все-
могъщ – повече дори от Бога, 
както го представя Ренесансът, 
то нямаше ли да бъде безсмър-
тен и вечен? Но той не е, и си-
лата му е ограничена. Дори и 
в световните дела онова, кое-
то той е способен да причиня-
ва, е сведено до локални кон-
фликти, словесни престрел-
ки, кратковременни войни. 
Във всичко останало той може 
само да бъде въплъщение на 
друга воля и разум, на причи-
ни, чийто обем не може да се 
измери и изчисли. 

Следователно други са при-
чините и ние, които претенди-
раме, че ги анализираме, за да 

намерим изход от непрестанно 
създаващите се напрежения, сме 
длъжни да ги открием, форму-
лираме, обясним и винаги да 
се съобразяваме с тях. 

Разломната бездна 
„Изток” и „Запад”

Човек няма склонност да 
приема наследство, завещано от 
най-дълбока древност. Счита се, 
че дългото време е прекъснало 
връзките, наложило е отпечатъ-
ци от множество различни ро-
дове и наследници, и че до наши 
дни практически нищо не е ос-
танало от тази древност. Освен, 
разбира се, историческият 
опит, културните паметници 

и съдържащата се в тях тради-
ция. Но те трябва да се извлекат 
от тях и се опишат достоверно. 
Все пак изучаването на това да-
лечно наследство придава него-
вия смисъл и на съвременност-
та – най-малкото с вниманието 
към него и с опазването му като 
всеобщо достояние и консерви-
ран опит. Едва ли с нещо пове-
че. 

Рядко обаче си спомняме, 
че светът, колкото и да се гло-
бализира и събира с помощта 
на техниката и технологии-
те, е разделен от една незали-
чима граница, която е всъщ-
ност разломна бездна; тя нито 
може да се запълни, нито да се 
заличи. 

Защото човечеството е из-
конно разделено на два свята: 
изток и Запад. 

Те, при всичките им уси-
лия, старания и опити да се 
сближат, изравнят и дори сле-
ят с помощта на техниката и 
технологиите, остават непри-
миримо разделени, чужди и 
дори враждебни един на друг. 
Бездната обаче се забулва в сло-
весна, идеологическа и геопо-

литическа мъгла, за да не личи 
върху картата. Така е по-лесно 
да се търсят човешките, т.е. по-
литическите и идеологически-
те причини за световните кон-
фликти.  

А разделението е от дълбо-
ката древност, почти от време-
то, когато светът е бил създа-
ден и населен с хора. и не по 
тяхна воля и желание. Когато 
са го усетили, после са го виде-
ли и дори приели с инстинктите 
си като естествено и че условия-
та за съществуване в тези два 
свята за различни, те са устро-
или живота си съобразно него. 
Често някои са рискували да 
унищожат единия полюс, за 

да остане другият победител и 
господар на света. Ако случай-
но са успявали, то успехът е бил 
кратък и дори за мащаба на 
историята, мимолетен.  

Тези два свята винаги са 
били в противостоене и в от-
крита или прикрита война. 
Дори и когато държавите и на-
родите им са живеели в мир и 
разбирателство. Мирът е бил 
благодарение на усилията им, 
но между тях винаги е тлеела 
скрита и невидима враждеб-
ност и непримиримост. Мал-
ко е било нужно, за да се разпали 
отново враждата и да се види, 
че причините за нея са пове-
че отколкото основанията за 
разбирателство и съгласие. 

Ще попита човек: това не е 
ли исторически парадокс?

Отговорът е: не, не е! 
Полюси на 

противостоенето
Модерната епоха заличи в ня-

каква степен различията в бита 
между двата полюса. Общо взе-
то хората живеят по един и същ 
начин и на изток, и на Запад. 
Но това е само привидно и ни-
какви технологии не са в състоя-

ние да примирят различията в 
начина на живот, но най-вече 
в начина на мислене и говоре-
не, на възприемане на живо-
та и в нравствените ценности 
и критериите за добро и зло, 
красиво и грозно, възвишено 
и низко. Защото същностните 
различия са родилни и расови 
белези, които са неизменни, 
дълбоки и принципни. 

 През Седновековието този 
разлом се е проявил най-от-
четливо и е бил назован с ис-
тинското му име. Разделянето 
на Римската империя на две 
половини – източна и Запад-
на, а по-късно и обособяване-
то на две християнски църкви 
върху нейната първоначална 
територия, са двата безспор-
ни знака за наличието на гло-
бален проблем, който не може 
да се разреши. Но и че е необ-
ходимо да не се пренебрегва и да 
не се изграждат системни обра-
зования чрез незачитането му. 
Римската империя се разпада 
не само защото е било невъз-
можно да бъде управлявана в 
целия й мащаб и териториал-
на безконечност и необхват-
ност, но преди всичко заради 
неразрешимите претенции 
и вражди на двата й полюса 
един към друг. Тези два полю-
са, още докато са в общите гра-
ници на единната империя, се 
устройват по различен начин, 
по различен начин разбират 
властта и нейното приложение 
върху териториите и народите, 
които ги населяват. 

Това проличава в конфли-
кта между източната и Запад-
ната Църква, който е породен 
от невъзможността двата по-
люса да се доближат, камо ли 
да се съединят и обединят, и 
да имат обща власт. Те не мо-
гат дори да мислят по един и 
същ начин; отношението им 
към Бога е различно, макар че 
изповядват една и съща вяра 
и религия. Затова и Западна-
та Църква пристъпва догмата 
и изопачава Христово учение. 
Западът се поставя над Госпо-
да и пренебрегва онова, кое-
то Той завещава на хората, за 
да го следват заедно. изтокът 
не прощава подобни грехове. 
През 1054 г. изтокът обявя-
ва великата схизма със Запа-
да, заради тези именно опити 
да се опорочи вярата и се при-
даде на Господа човешките из-
мерения, които той няма, но 
чрез които папата получава 
правото да се равнява на Не-
говото величие. 

Там, на Запада по-късно се 
извършва и реформацията, ко-
ято е неговият практически 
отказ от християнство. 

Вярно е, че всичко това осигу-

аКТУаЛЕН ГЛаССВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕ

светОвНите кОНФликти ДНес 
катО бОрба МеЖДУ иЗтОка и ЗапаДа

светОвНите кОНФликти ДНес...

Панко АНЧЕВ Б
орбата с пандемия-
та на „китайския“ ко-
ронавирус и неговите 
британски, южноаф-

рикански и бразилски мута-
ции, навлезе в петата си, ре-
шаваща фаза. Според някои 
това е фазата на масовата 
ваксинация, а според други – 
на организирания хаос. Така 
през 1994 г. беше нарекъл сис-
темата на игра на българския 
национален отбор по футбол 
покойният холандски футбо-
лист и треньор Йохан Кройф. 
Хаосът, обаче, ни донесе чет-
върто място на СПФ по вре-
ме на „Американското лято“. 
Но повторението, особено 
на хаоса, никога не е равно 
на оригинала. Напротив, ре-
зултатът може да е напълно 
противоположен. А пък хаос-
ът в здравеопазването, кой-
то е запазена марка на ГЕРБ, 
е направо вреден за здравето 
на нацията.

След като лично премиер-
ът Борисов и шефът на Дър-
жавната агенция по лекар-
ствата Богданов се похвали-
ха, че страната ни ще бъде 
залята с 18 млн. дози ваксини 
на Pfizer/BioNTech, Moderna 

и AstraZeneca, 
за да не стане зян  

„мат`риалът“ 
беше разпоредено да се вак-

синират всички желаещи. Фор-
мата за реализация на поредното 
хрумване на „шофьора на държа-
вата“ беше наречена „зелени ко-
ридори“. По тях, паралелно с вак-
синирането на най-рисковите 
групи от първите четири фази на 
ваксинационния план, трябваше 

да получат първата доза от вак-
сината на AstraZeneca меракли-
ите за имунизация от нерискови-
те групи. Понеже правителство-
то беше поръчало 4,5 млн. дози 
от британско-шведската вак-
сина, „желаещите“ нямаха из-
бор. Но, както се казва, онова, ко-
ето мишката намисли, котката го 

разваля. изведнъж от ръковод-
ството на AstraZenecaуведоми-
ха ЕК, че ще доставят само по-
ловината от договорените за ЕС 
количества от ваксината. Това, 
естествено, се отрази и на достав-
ките за България. Гневните из-
блици на премиера Борисов и не-
говия здравен министър Ангелов, 
предназначени за вътрешна, 
предизборна употреба, изоб-
що не трогнаха вероломните 
производители на ваксини. 

И се започна едно ходене по 
мъките, при което въпросните 
„зелени коридори“ ту се отва-
ряха, ту се затваряха „времен-
но“, поради липса на вакси-
ни. Хората от опашките пред 
ваксинационните центрове 
ругаеха медиците, сякаш те 

са виновни за дефицита на 
ваксини, а не политиците, 
които им купиха 

„котка в чувал“, 
предплащайки още непро-

изведени ваксини. Точно как-
то по-рано предплатиха несъ-
ществуващите още американ-
ски изтребители F-16 Block 70. 
Някои общопрактикуващи лека-
ри, които бяха натоварени с вак-
синацията на своите пациенти и 

тези от ново разкритите „зелени 
коридори“, получиха по един, 
вместо по пет флакона от вак-
сината на AstraZeneca, а други 
не видяха и толкова. и точно ко-
гато на 1 март бяха отворени 
ресторантите и кръчмите, „зе-
лените коридори“ бяха затво-
рени, докато пристигнат дос-

татъчно дози от ваджишките 
ваксини. На 2 март някои ко-
ридори бяха отворени за крат-
ко, след което хлопнаха врати 
отново, поради изчерпване на 
материала. Така те се превърна-
ха в истински „коридори за зелен 
хайвер“, т.е., за напразно губене 
на време и нерви от страна на 
„желаещите“. Хаосът, предиз-
викан от приумиците на пре-
миера Борисов, остана неза-
белязан само от министъра на 
здравеопазването професор 
Костадин Ангелов. При поред-
ния „Костадинов поток на съз-
нанието“, както нарече иво 
Балев изцепките на министъ-
ра, професор Ангелов обяви, 
че никъде в света не се говоре-
ло за хаос, освен в България. А 
тук не ставало въпрос за хаос, а 
за „наплив и желание за вакси-
ниране“. Един вид, виновни са 
тези, които искат да се вакси-
нират, а не тези, които тряб-
ваше да им осигурят ваксини. 
За капак на всичко, премиерът 
Борисов обяви, че ще поиска 
ваксини назаем от Германия 
и Франция. Две страни, които 
удължиха срока на ограничени-
ята срещу коронавируса и из-
общо не им е до преотстъп-
ване на ваксини. Защото по-
някога на ден регистрират по 
20 000 новозаразени и стоти-
ци починали от коронавиру-
са и неговите мутации. Кой ще 
даде назаем ваксини на стра-
на, чийто премиер е обявил, 
че „най-майсторски“ превежда 
страната си през кризата? 
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КОРИДОРИ „ЗА ЗЕЛЕН ХАЙВЕР“?

Петко ПЕТКОВ

„Всичко се развиваше добре, когато във войната се намеси Генералният щаб“.
(Ярослав Хашек, „Приключенията на добрия войник Швейк през световната война“)
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Продължение от брой 9

Марин Дринов съз-
дава и „Периодиче-
ско списание“, спече-
лило за кратко вре-

ме заслужен респект сред патри-
отичната интелигенция и сред 
научните среди в Европа. Чрез 
това списание панагюрски-
ят учен утвърждава идеята си 
за новобългарски книжовен 
език, който обхваща в единно 
цяло многобройните народни 
говори, разпръснати из доли-
ните и планините на Мизия, 
Тракия и Македония – нераз-
делни части от целокупна Бълга-
рия. В това негово азбуке съзира 
нетленната прелест на старобъл-
гарските славослови, създадени 
от Светите седмочисленици и от 
техните просветлени следовни-
ци. Дринов цени високо значи-
мостта на българските читали-
ща като книжовни средоточия, 
хранителници за народностния 
фолклор и училища за патрио-
тизъм. В обръщението си към 
българската интелигенция ин-
туитивно изгражда национал-
на доктрина, превърнала се в 
кауза на живота му. Уверен е, 
че ,,човек не живее на този свят 
само за себе си, но като разумно 
и нравствено същество трябва 
да се грижи и за общото добро, а 
първо и първо за доброто на на-
рода си.“ 

Панагюрският учен приема 
максимата за езика като пър-
ва и най-значима нравствена 
сила, която превръща човека 
от индивидуалност в част от ед-
нородната обществена съвкуп-
ност, наречена нация. Дринов 
е ерудиран лингвист и за него 
българският език представлява 
главен фундамент от строежа на 
национална доктрина, която 
единствена би могла да изравни 
Отечеството с постигнатото от 
напредналите европейски дър-
жави. В Панагюрище той има 
достойни учители и те му дават 
куража, че е потомък на народ 
и нация със славна история. 
Даскал Йордан Ненов запозна-
ва панагюрските деца с тайните 
на българския език от ръкопис-
ни листове, съдържащи основ-
ни граматически изисквания. 
Същата ръкописна граматика 

ползват и заместниците му Ма-
рин Дринов и Нешо Бончев. 
През годините на учение в Киев 
и Москва панагюрският исто-
рик усвоява основните евро-
пейски езици, ала грижата за 
създаване на новобългарска 
писменост и книжовност ста-
ва не по-маловажна от усилия-
та му да освети действителна-
та отечествена история. Почти 
едновременно с отпечатването 
на „Писмо до българските чита-
лища“ Марин Дринов публику-
ва статията „За новобългарско-
то азбуке“ („Периодическо спи-
сание“, кн.2/1870). Тя започва с 
думите: „Една от най главните 
грижи на „Българското Книжов-
но Дружество“ ще да е изучва-

нието на българский език, най-
първата ни национална опора. 
Тази грижа възлага на Друже-
ството колкото важността 
на този предмет и богатий на-
учен интерес, който се съдържа 
в него, толкова и да спомогне за 
изработване един общ книжо-
вен език…“ 

Според Дринов две са глав-
ните изисквания за създаване 
на общ писмен език и те се за-
ключват в приемането на ед-
накъв правопис и в създава-
нето на еднакъв строй на бъл-
гарската реч. Преди да направи 
тези констатации, основателят 
на Книжовното дружество уве-
рява читателите, че то няма да 
предприема никакви изкустве-
ни мерки, да изнамерва нови 
думи и нови граматични пра-
вила. Основната задача ще бъде 
събирането на изгубените през 
вековете богатства на народ-
ния български език, за да може 
всеки да ги употребява. Кни-
жовното дружество и неговото 
„Периодическо списание“ ще се 
стараят да издирват и изда-
ват народни песни, приказки, 
умотворения, пословици, ле-

генди и гатанки. Ще се поощ-
ряват изследванията, които 
конструират общите закони, 
формулиращи екзистенцията 
на говоримия и писмен език, 
основан върху постамента на 
народната реч.

Марин Дринов е категори-
чен в твърдението си, че най-
видните български писатели 
и интелектуалци трябва да се 
обединят около тези изисква-
ния, без да влизат в излишни 
спорове и препирни, защото на-
шето езикознание е наука почти 
непозната и съвсем неразвита, а 
споровете биха довели до безпо-
лезни и дори до вредни проти-
востояния с непредвидим край. 
А какво всъщност е необходи-

мо да се направи без впускане 
в излишни подробности и раз-
мишления? Дринов дава на 
този сложен въпрос положи-
телен отговор. Необходимо е 
да се събере живата българска 
реч с нейните разновидности 
от всички области, където жи-
веят наши съотечественици. 
Нужно е и друго – възкреся-
ване на старобългарския език, 
съхранен в стари писмени па-
метници. 

Едва ли можем да си пред-
ставим този вдъхновен въз-
рожденец в ролята на кабине-
тен учен, вторачил се в мъгля-
вините на отминалите векове. 
Той е обществен деец и него-
вите стремления към духовно 
и политическо освобождение 
не остават само в написани 
страници. Затова предприема 
две продължителни пътувания 
из Османската империя, за да 
открие нови исторически сви-
детелства за научните си теории 
и да събере непознати бисери 
от българското народно твор-
чество. Като руски поданик се 
сблъсква с непредвидими опас-
ности, в които понякога рискува 

живота си.
Марин Дринов става един 

от най-дейните радетели на 
Славянските комитети в Ру-
сия. Дарява и събира хиляди 
рубли за Освободителната ру-
ско-турска война, а след из-
бухването й  заминава като до-
броволец в Походната канце-
лария на действащата армия. 
избран за вицегубернатор на 
София, категорично заявя-
ва, че тя трябва да бъде нова-
та столица на Княжество Бъл-
гария, защото е в центъра на 
българските земи. 

Марин Дринов получава за-
поведта за назначение като ви-
цегуребнатор на 23 декември 
1877 г. Оттогава започва и офи-

циалната му съвместна дейност 
с Пьотър Алабин, когото богот-
вори заради българолюбието 
и искреното му славянофил-
ство. Всъщност те се познават 
от Московския славянски коми-
тет и от съвместната дейност в 
Походната канцелария, но вече 
имат общата задача да пре-
върнат централния град на 
тази част от България в ней-
на столица.  Възстановяването 
на разрушените от войната се-
лища в бившия Софийски сан-
джак, подобряване жизненото 
равнище на мирните жители и 
оказване помощ на болните и 
ранени бойци са приоритетните 
задачи, стоящи пред Алабин и 
Дринов. До юни 1879 г. българ-
ският професор обикаля це-
лия бивш Софийски санджак 
и вижда с каква радост насе-
лението посреща своите осво-
бодители. Посещава разграбе-
ни и по чудо оцелели църкви и 
манастири, прави описи на цър-
ковната утвар и богослужебните 
книги, разговаря със свещеници 
и монаси за нуждите им, записва 
народни песни и умотворения, 
прави огледи на училищни сгра-

ди. идея на панагюрския учен 
е в София да бъде открита на-
родна публична библиотека с 
безплатен достъп до книги и 
периодика, предимно на бъл-
гарски и руски езици. Мечта-
та България да притежава своя 
библиотека става реалност на 28 
ноември 1878 г., когато Дри-
нов вече е началник на Отдела 
за образованието и духовните 
дела. Постепенно към библио-
теката се създава и читателско 
общество, чиито членове мо-
гат да взимат книги за домашен 
прочит, а шест месеца по-късно 
(на 5 юни 1879 г.) император-
ският комисарият утвържда-
ва доклада на Марин Дринов 
за учредяване на държавна 
институция с името Българ-
ска народна библиотека. Одо-
брен е и бюджет от 25 000 фран-
ка, от които 14 200 са за годиш-
ните възнаграждения на един 
библиотекар, двама негови по-
мощници, охранител и прислу-
га. За закупуване на нови книги 
се отделят 8000 франка; за ото-
пление, осветление и ремонт – 
2000; за канцеларски разходи – 
800 франка.

Санстефанският мирен до-
говор, подписан на 3 март 1878 
г. узаконява съществуването 
на автономно Княжество, кое-
то има право да разполага със 
земска войска. Тя се състои от 
21 пехотни дружини, 8 артиле-
рийски батареи, конница и са-
пьорни части. Общият им брой 
е 21 000 военни, а гръбнак на 
новата българска армия са обве-
яните със слава опълченски дру-
жини. Като вицегубернатор на 
София, Марин Дринов е горд, 
че храбреците от Трета опъл-
ченска дружина са разквар-
тирувани в гр. Радомир и про-
дължават да охраняват симво-
ла на българското освобожде-
ние – Самарското знаме.       

След смъртта на княз Чер-
каски Временното руско упра-
вление започва да се нарича 
имперски комисариат, пове-
рен на княз Александър Дон-
дуков-Корсаков (1820-1893), 
прославен герой от Кримската 
война, генерал-губернатор на 
Киевска губерния, а през Ру-
ско-турската война последо-
вателно е командир на 13-и 
армейски корпус и на източ-
ния отряд от Дунавската ар-
мия. От 20 май до 10 октом-
ври 1878 г. имперският ко-
мисариат се установява в 
Пловдив, а след това се мести 
в София. 

Руските власти са наясно, че 
предварителният Санстефан-
ски мирен договор не е окон-
чателен и останалите евро-
пейски държави ще направят 
всичко възможно за неговата 
ревизия. 
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БъЛГаРСКИ ИЗмЕРЕНИЯаКТУаЛЕН ГЛаС

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. 

Боян АНГЕЛОВ

МАРИН ДРИНОВ И НОВА БЪЛГАРИЯ

Временното руско управление на България след Освобождението, от ляво надясно: управляващ съ-
дебните дела Сергей Лукиянов, секретар на канцеларията генерал-майор Михаил Домонтович, управля-
ващ отдел митници Александър Тухолка, императорски комисар Генерал княз Александър Дондуков–
Корсаков (седнал в центъра), управляващ просвещението и духовните дела проф. Марин Дринов, упра-
вляващ вътрешните дела генерал-майор Пьотр Грессер, управляващ финансовите дела Константин Бух, 
управляващ военните дела генерал-майор Василий Золотарев, Пловдив, март 1878 г.
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и че другите трябва да се 
учат на ум и разум от него. 
Нима Борисов не обещаваше да 
снабдява ЕС с маски, шлемове 
и защитни облекла? Дори каз-
ваше, че ще даде ваксини на 
съседката ни Република Север-
на Македония. Как ще обясни 
сегашната си просия?

За „най-успешното“ упра-
вление на коронакризата го-
вори таблицата, публикувана в 
сайта Worldometer Corona на 
02.03.2021. Представяме ви само 
част от нея, за да прецените кол-
ко далеч от истината са самох-
валните твърдения на „Пре-
миера-Слънце“ Бойко Борисов 
и неговия министър на здра-
веопазването Костадин Анге-
лов. Който, въпреки провала 
на ваксинационния план и за-
страшителното нарастване на 
броя на новорегистрираните 
случаи и на жертвите на пан-
демията, оглави листа на ГЕРБ 
за предстоящите парламен-
тарни избори на 4 април. Един 
вид, наградиха го за грешките 
и хаоса в здравеопазването!
Когато цифрите говорят, 

и боговете мълчат. 
По броя на заразените и 

починалите с коронавирус, 
България изпреварва десет-
ки страни с численост на насе-
лението приблизително колкото 

нашето, или многократно по-го-
лямо. Такива са: Китай, с него-
вите 1,4 млрд. души, от които 
са починали 4 636 човека; Ви-
етнам, който има към 90 млн. 
население, но едва 2472 заразе-
ни и 35 починали; Беларус с 289 
136 заразени и 1993 починали; 
Гърция с 10 млн. население, 19 
2270 заразени и 6534 починали 
от коронавируса; израел с 5779 

починали; Швейцария с 10 005 
починали; Сърбия с 466 885 за-
разени и 4157 починали; Ав-
стрия с 46 2769 заразени и 8605 
починали; Словакия с 311 002 
заразени и 7388 починали; Да-
ния с 212 224 заразени и 2367 
починали; Хърватия с 243 458 
заразени и 5548 починали; Сло-
вения със 191 056 заразени и 
3863 починали. Да не говорим 

за Албания, която има 107 931 
заразени и 1816 починали, за 
Северна Македония с нейни-
те 103 746 заразени и 3151 по-
чинали от коронавируса, Черна 
гора със 76 283 заразени и 1015 
починали, Норвегия със 72 026 
заразени и 623 починали, Фин-
ландия с 58645 заразени и 755 
починали, за Куба с 50 590 за-
разени и 324 починали, Кипър 

с 35 009 заразени и 231 почина-
ли или исландия с 6055 зара-
зени и 29 починали. Дори Ни-
карагуа и Венецуела са далеч 
по-успешни в борбата с пан-
демията от България. А кри-
тикуваната за пасивност Шве-
ция има малко повече жертви 
-12 882. И в същия ден, когато у 
нас бе поставен рекорд по зара-
зяемост и смъртност за 2021 
г. от 2588 души при 117 почи-
нали, в скандинавската страна 
заразените достигнаха 669 113 
души, а починалите нараснаха 
за едно денонощие само с 37 
души, достигайки 12 882. Къде 
е по-ефективна борбата с ко-
ронавируса? В Швеция или 
у нас? Страни като Унгария, 
Словакия, Словения и изра-
ел не робуват на евроатлан-
тизма, а се запасяват и със 
западни, и с руски и китай-
ски ваксини. Докато нашите 
ръководители просят запад-
ни ваксини назаем, въпреки 
всички съмнения в тяхната 
ефективност и безопасност. 
Понеже ЕМА не била одобри-
ла руската ваксина „Спутник 
V“. 

Няма по-сляп от този, кой-
то не иска да види и по-глух от 
този, който не иска да чуе! 

КОРИДОРИ „ЗА ЗЕЛЕН ХАЙВЕР“?
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Руската империя и СССР, 

богатите с петролни залежи и 
други. Това е най-обикновено 
ръфане на жива плът за обез-
силване на Изтока и намалява-
не на неговото геополитиче-
ско влияние. 

Най-жестокият и коварен 
удар на Запада върху Изтока е 
опорочаването на славянството 
и неговото откъсване от тяло-
то и съзнанието на изтока чрез 
внушения за промяна на ци-
вилизационния му избор и ге-
ополитическо преориентира-
не към „по-могъщата цивилиза-
ция“. Там му се предлага „светло 
бъдеще“. Но светлото бъдеще 
е заличаване на цивилизаци-
онното му съзнание изобщо 

и превръщането му излишно 
бреме за Запада. 

Все пак не губя надежди и 
дори съм убеден, че 

това не е довека, 
макар да е доста съмнител-

но дали изобщо славянство-
то днес се изживява и осъз-
нава като общност, призвана, 
като част по кръв, вяра и дух 
от изтока, да промени света. 
Славянските държави, чрез 
техните управници, се къл-
нат пред Запада във вярност 
и в ненавист към изтока и Ру-
сия. Обаче Западът е пренебре-
жителен към тях и ги използва в 
политическите си интриги за 
поддържане на смут и вътреш-
но напрежение вътре, в грани-
ците на православно-славян-

ската цивилизация. Той по-
ощрява и подсилва у тях русо-
фобията, за да дразни Русия и 
й изпраща тревожни сигнали 
за висящи над нея опасности 
от най-различен характер. 

Политиката и политически-
те интереси днес се представят 
като по-силни и надделява-
щи над родовите и цивили-
зационните чувства и съзна-
нието за изконна принадлеж-
ност към общ родов произход. 
Идеолозите на Запада успяха да 
внушат на много народи, че за 
тях по-важното е да бъдат по-
литически и идеологически 
независими извън и против 
традициите и родовата па-
мет. Особено опасно и гибел-
но е внушението, че разедини 

славянските народи – най-на-
пред на православни и непра-
вославни, а после като прия-
тели и врагове на Русия с цел 
да приемат, че принадлежат 
на Запада, а не на изтока, им 
осигурява светло бъдеще и ав-
торитет в геополитиката. Това 
разделение дори не прави За-
пада по-силен от изтока. То 
само задълбочава конфликти-
те и подклажда опасно напре-
жение в целия свят. Още пове-
че че в цялата тази хилядолетна 
история, която тук накратко 
проследявам, почти всички-
те конфликти и стълкновения 
биват предизвиквани и започ-
вани от Запада.  

Това са реалностите, от ко-
ито произтичат световните 

конфликти, противоборства 
и войни. Те обясняват защо е 
такова състоянието на света и 
човечеството. 

В тези реалности българ-
ският свят е длъжен да знае 
своето място и да не се подла-
га на съблазни и изкушения, 
които го обръщат срещу себе 
си, вредят му и го обричат на 
непреодолими икономически 
и геополитически трудности. 
Те му причиняват нравствени 
терзания. А вътре, в българ-
ския свят, произвеждат прека-
лено много пошлост, заблуди, 
лъжи, унижения, които един 
ден просто ще го изхвърлят от 
историята. 

Ако, разбира се, не се осъзнае 
и съвземе.

светОвНите кОНФликти ДНес...
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От стр. 9
Настъпват трагични време-

на за българската освободител-
на кауза. Въпреки скъпите жерт-
ви и безпримерния героизъм на 
освободителните войски, руско-
то правителство е задължено 
да спазва предварителните 
тайни споразумения с Австро-
Унгария: Райхщадското (26 
юни 1876 г.) и Будапещенската 
конвенция (3 януари 1877 г.). 
Според първото, двете империи 
са съгласни на Балканския по-
луостров да не бъде създава-
на голяма славянска държава 
и след разгрома на Османската 
империя ще се образуват неза-
висимите княжества Бълга-
рия и Румелия, а Константи-
нопол ще получи статута на 
свободен град. Конвенцията 
от Будапеща потвърждава не-
утралитета на Австро-Унгария 
в бъдеща война между Русия 
и Турция, но в замяна войски-
те на Франц Йосеф ще анек-
сират Босна и Херцеговина. 
По настояване на руския им-
ператор Александър II е дого-
ворено България, Румъния и 
Албания да станат независи-
ми държави, а руските войски 
няма да навлизат в територи-
ите на Сърбия, Босна, Херце-
говина и Черна гора. Канцле-
рът на Германската империя 
Ото фон Бисмарк също гаран-
тира неутралитет при евен-
туална руско-турска война и 

пледира, че след невиждани-
те зверствата по време на Ап-
рилското въстание няма мяс-
то в Европа за Османската им-
перия.

Лондонското споразуме-
ния за промяна на Санстефан-

ския договор е подписано на 
18 (30) май 1878 г. и включва 
два меморандума, според които 
Великобритания отхвърля де-
лението на България по мере-
диани и се отнема правото й да 
претендира за  излаз на Егей-
ско море. България ще бъде 
разделена на две провинции. 
Тази, която остава на север от 

Стара планина, получава широ-
ка автономия под княжеско уп-
равление. Частта на юг от Бал-
кана ще получи автономия под 
ръководството на губернатор-
християнин. Русия се налага 
в Южната българска област 

да не присъстват турски вой-
ски, но султанът имат право 
да нахлуе в нея, ако възникне 
заплаха за сигурността на Ос-
манската империя. 

Тези външнополитически ре-
алности водят до крайно неспра-
ведливия за народа ни Берлин-

ски договор от 1 (13) юли 1878 
г. Според него дейността на вре-
менното руско управление в 
България се намалява от две 
години на девет месеца и ус-
тановените от Цариградската 
конференция български тери-

тории са разделени на: Княже-
ство България с васален статут, 
автономна провинция източ-
на Румелия, преминала към те-
риторията на Румъния Северна 
Добруджа, останали като инте-
грални части от Османската им-
перия Македония и източна и 

Западна Тракия. Сърбия полу-
чава Поморавието.

Недоволството от Берлинския 
договор е повсеместно. Славяно-
филските кръгове в Русия остро 
осъждат отстъпчивата полити-
ка на император Александър 
II. Руското правителство разпо-
режда забрана и закриване дей-
ността на Московското славян-
ско общество, чийто председа-
тел иван Аксаков е прогонен от 
Москва заради речта му в защи-
та на българския народ. 

В тази напрегната обстановка 
Марин Дринов трябва да защи-
тава принципни позиции, под-
чинени единствено и само на 
българския просперитет. Пока-
нен от княз Дондуков да стане 
член на Съвета за управление, 
той приема отговорността за про-
свещението и духовните дела. Не-
гови колеги са С. и Лукианов (съ-
дебен отдел), ген.-майор Грессер 
(отдел за вътрешни дела), ген.-
майор Золотарев (отдел военен), 
К. Бух (отдел финансов). За извън-
редно кратък период са приети 
значителен брой временни пра-
вила. Освен нормативните ак-
тове за устройството на новата 
българска войска, която оста-
ва под командването на руски 
офицери и подофицери, при-
емат се и правила за устрой-
ство на съдилищата, полици-
ята, медицинските служби и 
пощите. 

Следва

МАРИН ДРИНОВ И НОВА БЪЛГАРИЯ

Заседание на Народното събрание в Търново, гравюра, 1879 г.

да мониторинг на ситуацията и 
ежегодно на 17 май публикува 
карта, отразяваща положение-
то със спазването на правата на 
сексуалните малцинства в света. 
В същата година Управлението 
на Върховния комисариат по бе-
жанците, в своите консултатив-
ни заключения, започва да оп-
ределя хомосексуалистите като 
„особена социална група“, а през 
1995 г. ООН внася нарушаването 
на правата на сексуалните мал-
цинства в състава на нарушени-
ята на основните човешки пра-
ва. Най-последователен и без-
компромисен 

защитник на правата 
на извращенците става 

Европейският съюз. 
Началото на неговата актив-

на позиция по този въпрос е по-
ложено в 1994 г., когато Комите-
тът по гражданските свободи 
и вътрешните работи към Ев-
ропарламента съставя и при-
ема документа „Равни права за 
хомосексуалистите и лесбийки-
те в ЕС“, чийто автор е Клаудия 
Рот, представител на Партия-
та на зелените на ФРГ. След ре-
зултата от изслушването Парла-
ментът приема резолюция с 
препоръка към Съвета на ми-
нистрите за забрана на всич-
ки форми на дискриминация 
според признака на сексуал-
ната ориентация (включител-
но сферата на партньорските 
отношения и осиновяването 
на деца), макар че съществува-
щият тогава Договор на ЕС не 
осигурявал съответстващата за-
конодателна основа.

За поправяне на това поло-
жение ЛГБТ обществото, съв-
местно с други борещи се за 
равноправие групи, започват 
да лобират пред държавни-
те правителства на страните-
членки за приемане на поправ-
ки към Договора. Вследствие на 
това в новия Амстердамски до-
говор от 1997 г. (влязъл в сила 
от 1 май 1999 г.) била внесена 
поправка, даваща на ЕС юри-
дическо основание за борба с 
дискриминацията на основа-
та на сексуалната ориентация. 
За това се споменава на стр. 13 
от Договора, станал първият 
международен документ, кой-
то открито говори за сексуална 
ориентация.

Забрана на такава дискри-
минация е вписана и в Харта-
та на ЕС за основните права 
на гражданите на ЕС от 2000 
г. Накрая, през 2006 г. Евро-
парламентът приема деклара-
ция „Хомофобията в Европа“, в 
която неприемането на извра-
щенците се определя в съответ-
ствие със същата тази формула 
на Бентам като „ирационален 
страх и отвращение към хомо-
сексуалните, гейовете, лесбий-
ките, бисексуалните и травес-
титите, които се основават 

на предразсъдък и са сродни на 
расизма, ксенофобията, анти-
семитизма и сексизма“.

При това към примерите 
за хомофобия са причислени 
не само преследването и убий-
ството, но и изпълнени с нена-
вист речи, присмех и вербални 
оскърбления. Стига се дотам, че 
някои експерти предлагат хомо-
фобията да се класифицира като 
„нетърпимо разстройство на 
личността“ заедно с расизма и 
сексизма и в недалечно бъдеще, 
по възможност, за това да се на-
станява в психиатрични заведе-
ния.

През 2010 г. подобна ре-
золюция („Дискриминация по 
признака на сексуална ориента-

ция и джендърна идентичност“) 
приема и Съветът на Европа. В 
нея се подчертава особената 
роля на парламентаристите 
по иницииране и съдействие 
на законодателните измене-
ния в тази област.

Содомитските 
бракове като средство 

за унищожение на 
семейството

Главно средство за утвър-
ждаване на изключителното 
положение на содомитите в об-
ществото става издигането на 
тяхната идея за пълен отказ 
от института на семейството, 
което те обявяват за отживяло и 
преминало времето си явление. 

Разбирайки, че това тяхно 
искане няма да мине, содомити-
те променят тактиката и започ-
ват активно да се борят за узако-

няване на еднополовите „бра-
кове“ с цел да унищожат тази 
институция отвътре. Това става 
ключов етап от сексуалната ре-
волюция, насочена и против чо-
вешкото естество, и против пре-
хваленото западно право.

По своята същност закон-
но-официалното встъпване в 
съпружески отношения меж-

ду мъжа и жената се явява про-
дължение на този брак, за кой-
то Бог благословил сътворените 
от Него Адам и Ева. С това бла-
гословение Бог засвидетелствал 
естеството на човешката приро-
да такова, каквото Той го е съз-
дал. Както пише Йоан Златоуст 
в „Книга за девството“, „бракът 
е даден за детерождение, и най-
вече за погасяване на естестве-
ния плам. Впоследствие, когато 
се напълнили и земята, и море-
то, и вселената, останало само 
едно негово назначение – изко-
реняване на невъздържанието и 
разпътството“.

Така че, вървейки против 
естеството на човешката при-
рода, отричайки различието 
между половете и чина на съ-
пружеството, содомитите не 
могат да искат за себе си това, 
което Бог е благословил за мъжа 
и жената. Що се отнася до ев-
ропейското право, еднополо-
вите съюзи изискват изключ-
ване от законодателството на 
понятието пол, т. е. мъжете и 

жените като основа на човешко-
то общество. Вместо тях трябва 
да бъдат упоменавани някакви 
безполови същества – „браку-
ващият се А“ и „бракуващият 
се Б“, „родител А“ и „родител Б“, 
„партньор А“ и „партньор Б“, 
които да се впишат не само в 
гражданския кодекс, но и в 
юридическите документи, ре-
гулиращи въпросите на тру-
довата заетост, социалното 
осигуряване и пр.

По този начин „мъж“ и 
„жена“, „съпруг“ и „съпруга“ из-
чезват като правни субекти. 
В резултат от правовата рамка 
се изменя и структурата на се-

мейството като такова. Докол-
кото еднополовите бракове 
предполагат и правото на оси-
новяване на деца, това про-
меня и характера на родство-
то, слагайки кръст на връзки-
те с биологичните родители и 
оставяйки децата без корени. 
Това представлява опит със 
законодателни актове да се 

измени биологичната реал-
ност и да се създаде нов чо-
вешки род. 

Решаващи стъпки по пътя 
на тази революция стават сре-
щите в Кайро през 1994 г. и в 
Пекин през 1995 г., посветени 
на въпросите за народонасе-
лението и положението на же-
ните. Именно тук се взимат ре-
шения, полагащи началото на 
политиката на признаване на 
хомосексуалните бракове и 
разширяване на техниките за 
медицинско съдействие на хо-
мосексуалните двойки. Рабо-
тата е там, че в документите на 
конференциите определение-
то за семейство се дава в тол-
кова размити термини, че поз-
волява съвсем свободното им 
тълкуване.

Така в доклада на каирска-
та конференция, в раздела „Се-
мейство, неговите функции, пра-
ва, състав и структура“, се казва 
следното: „Макар и за различни-
те социални, културни, право-
ви и политически системи да са 
присъщи различни типове семей-
ства, семейството се явява ос-
новното ядро на обществото и 
като такова има право на все-
странна защита и поддръжка“. 
„Семейството приема различни 
форми, в зависимост от култур-
ните, политическите и социал-
ните системи“.

Подобни формулировки то-
гава предизвикват сериозен 
скандал и много юристи отбе-
лязват, че те неизбежно ще до-
ведат до признаване на проти-
воестествени съюзи. Въпреки 
че в последвалия документ е въ-
ведено общото понятие „двой-
ки“, за което се прикрепя „вроде-
ни права“, в частност се указва не-
обходимостта „да се помогне на 
двойките и индивидите да имат 
деца“, към което е прикрепена 
техниката invitro. По такъв на-
чин проблемът за легализация-
та на хомосексуалните бракове 
и разширеното използване на 
спомагателни репродуктивни 
технологии от хомосексуални 
лица, бил юридически решен 
в рамките на ООН, след което 
Европейският съюз пристъ-
пил към утвърждаване на тази 
политика в „европейското прос-
транство“.

В резолюция от 8 февруари 
1994 г. Европарламентът ясно 
поискал от страните-членки да 
прекратят забраната за създа-
ване на семейства от хомосек-
суалисти, препоръчал да се га-
рантират редица права и преи-
мущества на съпружеството, да 
се регистрира партньорство-
то и да се премахнат ограниче-
нията за осиновяване и възпи-
таване на деца. В своята Харта 
за правата на човека от 2000 г., 
ЕС се отказва от позоваване на 
пол при определението на бра-
ка и при потвърждаването на 
родителски права (говори се 

за равенство на родителите, без 
упоменаване на майка и баща).

В резолюция от 5 юли 2001 
г., Европарламентът препоръч-
ва на страните-членки вече про-
мяна на законодателството в по-
сока предоставяне на равни права 
на хомосексуалистите и да поста-
вят на дневен ред пред ЕС въ-
проса за признаване на закон-
ните отношения между хомо-
сексуалисти. 

В доклада от 2002 г., Евро-
парламентът препоръчва при-
знаване за хомосексуалистите 
на равни права, произтичащи 
от съпружеството. Накрая в ре-
золюция от 2003 г., Европар-
ламентът повтаря искането да 
се отстранят всички форми на 
дискриминация на хомосексуа-
листите (юридически и факти-
чески), в частност, по отноше-
ние на брака и осиновяването 
на деца.

Следва

„НОвиЯт свЯт“ На иЗвраЩеНЦите катО всеМирНа сОДОМска аНтиЦърква

За първи път понятието куи-
ър идентичност, което после ста-
ва така широко разпространено, 
е употребено от професора от 
Калифорнийския университет 
Тереза де Лауретис, лесбийка.

Испанският куиър философ 
Беатрис Пресиадо настоява за 
такива „политически стратегии“ 
като „лишаване от идентичност, 
промяна на технологията на 
телата, промяна на анатомична-
та медицина и пр.“

Продължение от брой 8

Джендърът трябва да се 
определя според личния из-
бор на човека, който може да 
се мени в зависимост от влече-
нието – това и започва да се на-
рича „джендърна идентичност“ 
(англ. „performance”).

Всички тези теории лежат в 
основата на проекта за
тотална световна сексуална 

революция, насочена към 
„отчуждение“ на човека от 

неговия пол,
въпреки че в зависимост 

от пътя за неговата реализация 
поддръжниците му могат да се 
разделят на две групи. Едната 
се застъпва за скрито разру-

шаване на културния и соци-
алния порядък, основани на 
разделение по полов признак, 
докато другата избира макси-
малисткия вариант, отричащ 
самата физическа природа 
на половото разделение, и се 
бори за пълна сексуална анар-
хия.

Друга писателка извращен-
ка, Моник Уитинг, представи-
телка на радикалното крило на 
лесбийското движение и автор 
на модната теория Straight (ко-
ето значи „сексуално правилен“), 
твърди че не съществуват 
нито мъже, нито жени. Тя на-
рича тези категории „езикови 
хитрости“, с помощта на които 
е устроено цялото хетеросексу-
ално общество, и призовава 
да се освободим и да изобре-
тим нов език и нова грамати-
ка, като заменим всички думи, 
свързани с пола (майка, баща, 
мъж, жена), с нови, „джендър 
неутрални“. Още един куиър 
философ, Жак Дерида, обобща-
ва своите размишления така: „А 
защо да не измислим нещо друго, 
друго тяло? Друга история? Дру-
га интерпретация?“.

В резултат, именно това до-
бре сплотено куиър течение 

успява да утвърди понятията 
„джендър“ и „джендърна иден-
тичност“ не само в социоло-
гията, но и в правовата сфе-
ра, превръщайки ги под името 
„сексуална ориентация“ в осно-
вополагащ елемент на строя-
щия се 

нов сексуален ред. 
А това на свой ред залага на-

чалото на тотална разруха. Ра-
ботата е в това, че макар и поня-
тието „сексуална ориентация“ да 
се счита за параван на хомосек-
суализма, в нито един от меж-
дународните и националните 
документи то не е конкрети-
зирано, така че нормален ста-
тут може да се придаде на всяка 
сексуална ориентация.

Т.е. всеки сексуален акт, даже 
и такъв, който днес се разглеж-
да като престъпен, но извършен 
по доброволно съгласие, може 
по право да стане социално ле-
гитимен. Това се отнася и за по-
лигамията, и за полиандрията 
(многомъжство), и за сексуал-
ното мултипартньорство, и за 
бисексуалността, и за инцеста, 
и в крайна сметка и за педофи-
лията, и за зоофилията (тук и за-
щитниците на животните няма 

да помогнат).
Сега всичко зависи от сте-

пента на „напредналост“ на об-
ществените върхушки, които 
или само са членове на светов-
ната содомитска мафия, или 
се намират под нейното мощ-
но влияние. 

Юридическо признание на 
содомитската мафия.

Реабилитацията на хомо-
сексуализма довежда не само 
до рязкото нарастване на броя 
на извращенците, но и до по-
нататъшна консолидация на 
това агресивно общество, це-
лящо преход към нови форми 
на експанзия. Както правилно 
сочи един от изследователите, 
хомосексуалистите са подобни 
на ракови клетки. Докато имун-
ната система изчислява и уни-
щожава отделни ракови клет-
ки, те съществуват в групи, 
за да преживеят, като лъжат 
клетките на имунния контрол. 
„Те се развиват до такава сте-
пен, че най-горните клетки за-
почват да задушават долните 
слоеве и ги унищожават. В ре-
зултат се получава гнилостна 
маса, която отравя организма, 
развива се т.нар. туморна ин-
токсикация. Това е директна 

аналогия с гей-мафията“.
Наистина, те не се задоволя-

ват с легализацията и дейст-
вайки като престъпно обще-
ство, искат за себе си особен 
статут и особени права, които 
да ги поставят в уникално поло-
жение и да им позволят откри-
то да пропагандират и налагат 
своя мироглед и начин на жи-
вот. Именно в това се заключава 
смисъла на отстояваните от тях 
права. Въвеждайки понятие-
то „сексуално малцинство“, кое-
то в момента се използва вече 
и в юридически документи, те 
започват да настояват не само 
за директното им включване в 
антидискриминационни за-
кони, но и за приемане на от-
делни закони за „сексуалните 
малцинства“ и даже за директ-
но упоменаване на „сексуална-
та ориентация и джендърната 
идентичност“ в текстовете на 
Конституциите. 

Образувало влиятелно лоби в 
международните организации, 
ЛГБТ обществото постига през 
1993 г. включване на Междуна-
родната организация на гейо-
вете и лесбийките в числото на 
организациите, акредитирани в 
ООН. Тази организация провеж-

Олга Четверикова

https://glasove.com/authors/2007
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Антология

В 
дни, когато всеки си 
задава въпроса, как 
ще се живее занапред, 
в условията на една 

вирусна зараза предизвиква-
ща всевъзможни съмнения, 
двама професори – Орлин 
Загоров и Мюмюн Тахиров, 
са си поставили задачата 
да намерят отговора на въ-
проса, който от древността 
до днес вълнува хората: чо-
векът и неговото бъдеще! 
Такова е и заглавието на кни-
гата излязла със съвместните 
усилия на Фондация „Земя-
та и хората“ и издателство 
„Мултипринт“ – София.

От двамата автори, проф. 
Орлин Загоров е много по-
чест гост на страниците на 
„Нова Зора“. На читателите 

ни са известни много страни-
ци от крупни негови научни 
трудове през годините като 
„Духът“, „Идеалът“, „Модер-
ният национализъм“, „Бъл-
гарската национална идея“, 
„Душата и нейните посла-
ния“, „България в Европа на 
нациите“, „Оптимистични-
те терзания“ и много други. 
Философът Орлин Загоров е 
посветил множество от сво-
ите изследвания на култур-
ния код на славянската ду-
ховност. Той е редовен член 
на Международната Сла-
вянска академия и е значи-
мо име сред философските 
и научни среди в чужбина. 
Неговите трудове се радват 
на просветеното внимание не 
само на специализиран чи-
тателски интерес, но и на все 
по-широк кръг от мислещи 
хора. Книгите му се намират 
в най-известните библиотеки 
на САЩ, Русия, Англия и пр.

Другият съавтор на забе-
лежителния труд „Човекът 
и неговото бъдеще“, проф. 
Мюмюн Тахиров, има за-
бележителни постижения 
в областта на философия 
на историята и изкуство-
то, културно-историческо-
то наследство, етнодемо-
графията и духовните аспе-

кти на сигурността. Автор е 
на 30 научни и белетристич-
ни книги: „Идентичност и 
толерантност“, „Времена и 
културно общуване“, „Въведе-
ние във философията на из-
куството“, „Неолибералното 
общество и мултикултурно-
то общуване“, романът „Бра-
не на диви пчели“ и др. Но-
сител е на литературната на-
града на името на Николай 
Хайтов; на Годишната ли-
тературна награда на Съюза 
на българските писатели; 
на националните литератур-
ни награди „Дядо Йоцо гле-
да“ и на името на поета „Ге-
орги Братанов“, както и на 
най-високото отличие на 
Съюза на българските жур-
налисти – грамота и почет-

на значка „Златно перо“. В 
кръга на шегата можем да ка-
жем, че ако за Омир са спо-
рили седем града, то е твър-
де показателно, че три бъл-
гарски престижни универси-
тета се съревновават техните 
студенти да слушат лекции и 
да полагат изпити при проф. 
Мюмюн Тахиров – УниБИТ, 
УНСС и Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“. 

В книгата „Човекът и не-
говото бъдеще“ (480 стр.) 
разделени в 5 глави, двама-
та автори са разгледали та-
кива теми като: „Човекът в 
огледалото на еволюцията“ 
и „Човекът като смисъл на 
смисъла“. Те са дали отговор 
на значими и нееднознач-
ни въпроси като: „Сътворе-
ние или еволюция“, „Що е чо-
век?“ и „Човекът като творе-
ние на природата“.

В глава 3-та е потърсен 
отговор на въпроса: „Защо 
светът, в който живеем не 
е такъв, какъвто го жела-
ем?“, „Божие проклятие или 
човешко неблагоразумие?“. 
Разгледана е и диспозицията 
„Човек и свръхчовек“, и се пре-
минава към темата за общото 
човешко бъдеще и хуманис-
тичния обществен идеал.

Особено място в книгата 

заема глава 5-та, която носи 
надслова: „Битката за по-
добър живот на човечество-
то“. В нея са разгледани въ-
проси като: „Живата етика“, 
„Високо качество на живот 
за всички“. Предложени са 
оптимистична визия за бъ-
дещето на човечеството и 
нова светогледна парадиг-
ма. Направена е и  сполучли-
ва разшифровка и за тезата 
за диалектическият хума-
низъм на Маркс. Изключи-
телно ценна е озаглавената 
като финал на книгата тема 
какво ще спаси света? Кра-
сотата или изкуствения ин-
телект?

Известната мисъл на Дос-
тоевски от романа му „Иди-
от“ е всъщност въпрос, за-

даден от героя на романа 
иполит Терентиев. Но в ге-
роите Княз Мишкин и ипо-
лит Терентиев, е превъплъ-
тен самият гениален дух на 
писателя, който сам За себе 
си и чрез своите герои се оп-
итва да намери отговора на 
въпроса: Възможно ли е кра-
сотата да обуздае разруши-
телните човешки страсти, 
да умъртви егоизма, злоба-
та, омразата и да премахне 
злото в неразумния, в без-
умния и ненаситен свят? Да 
победи цинизма, егоизма, 
потребителския нагон, ко-
ристолюбието, хедонизма, 
коравосърдечието и пр. и 
къде в тези битки се намес-
ват любовта, доброто, исти-
ната?...

Може би не е необходи-
мо да пояснявам, че на тази 
многопосочна дилема отго-
ворът на авторите е в сми-
съла на взаимодействието 
на понятия като „свят“ и 

с висОките карати 
На МъДрОстта Врабча  

перушина

Приличат на замръзнали консерви

кварталните пространства вледенени.

Врабчетата прелитат и замерват 

с живот балконите им остъклени.

Прехвъркват между покривите бели

и търсят нейде дим да се извие.

Но падат над бездушните панели

ятата им, на завет да се скрият.

Сред врабча глъч, сред жици от антени,

едно на друго дълго ще се жалят,

че този свят привиква на студено

и огън в домовете си не пали.

Притиснали крилца, ще чуват само 

сърцата си в пространствата смразени

как пукат, както пука камък;

как падат, като камък вкочанени.

И чак напролет вятър щом запее,

с антените и жиците в комина,

като последен сняг ще разпиле

епремръзналата врабча перушина.

За всяка пролет е заплащал някой

с живота и с бедняшките си дрешки.

Остава във комините на мрака

да заискрят сърцата ни човешки.

Минчо МиНЧЕВ

та, на познанието и доб-
родетелността, припомня 
и усилията на други умо-
ве, които са се опитвали да 
надникнат зад привидната 
прозрачност на злото и до-
брото вървейки по моста на 
човешкото знание от мина-
лото към бъдещетето и об-
ратно. Но всичко това в пъл-
нота може да проумее чита-
телят, при срещата с този 
забележителен труд.

„красота“. А може би това 
е и причината, поради  ко-
ято Достоевски не пропо-
вядва формула за спасе-
ние, а само задава въпроса, 
на който читателят трябва 
да намери своя си отговор, 
както и причините, кои-
то го обуславят в живота. 
Такава всъщност е и пози-
цията на авторите на тази 
книга, която с високите ка-
рати на мъдростта и опи-

Проф. д-р Орлин Загоров Проф. д-р Мюмюн Тахиров

Практиката на „Нова Зора“ е, когато препо-
ръчва заглавия на своите читатели, е да се оп-
итва да улесни достъпа до тях. И в случая е 
така: разполагаме с ограничени бройки от ти-
ража, предоставени ни от двете издателства. Це-
ната на книгата е 20 лева. и ако някой поже-
лае да я получи, трябва да прибави още 2,50 
лева за пощенски услуги и да изпрати сумата 

с пощенски запис, с пълния си и точен адрес за 
получаване – трите имена и телефон за обратна 
връзка. Адресът е: София 1000, ул. „Пиротска“ 
№ 3, за Минчо Мънчев Минчев, главен редак-
тор на вестник „Нова Зора“. За допълнителна 
информация, на разположение са и редакцион-
ните телефони: 02 985 23 07 и 0894 66 49 00.

Минчо МиНЧЕВ


