
Драги Христо Ботев,
Дълго се колебаех дали да ти пиша това пис-

мо в деня на стогодишнината от твоята смърт. 
Предполагам, че никому не е приятно, дори и на 
убитите герои, да им се припомня моментът на 
смъртта, толкова повече, ако смъртоносният кур-
шум е дошъл отзад, от лагера на своите. С много 

по-голяма радост бих ти писал на твоята рождена 
дата, но тъй като на днешния ден ти ще получиш 
купища поздравителни телеграми, тържествени 
послания, дълги и важни речи, академични сло-
ва, планини от венци и твоето име ще кънти по 
радиостанции и високоговорители, аз се реших 
като малък контраст да ти напиша това писмо.
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Писмо до Христо Ботев

По време на пандемия: 

Започна блицкриг 
на управлението 
чрез катастрофи

Преди войната беше социална катастро-
фа. Днес социалната катастрофа стана 
война. Преди се стремяха да представят 
гражданската вой на като световна. Сега 
световната война ще бъде институциона-
лизирана като гражданска. Но самата тази 
война под формата на народни бунтове и 
антитерористични операции ще бъде про-
сто прикритие за борбата в съвършено раз-
лични пространства. 

Ето че поредната световна война е при нас. 
Вече Четвърта. Ще кажете, че не вярвате в това. 
„Къде са взривовете, свистенето на падащите 
бомби? Къде е грохотът на канонадата? Къде е 
кръвта на загиналия другар върху моята бойна 
униформа?

На стр. 4

На стр. 3

На стр. 6

Всъщност много отдавна исках да ти пиша и да 
те питам за няколко неща. Вероятно ти не би ми 
отговорил или би забавил отговора си, докато се 
срещнем там, където всички неизбежно се сре-
щат. Но не ти писах, защото не ти знаех адреса, 

Георги Марков
Втори юни 1976 година, далеч от България

Есето е четено по Дойче веле на 2 юни 1976 г. Публикува се 
без последната страница, която не е запазена.

Писателят дисидент Георги Марков, който след 1969 г. на-
пуска комунистическа България, работи като радиоводещ в 
английските радиостанции БиБиСи, абериканската Свободна 
Европа и германската Дойче веле. Той е един от най-острите и 

талантливи критици на режима на Тодор Живков. Георги Марков умира отровен, след като е про-
стрелян на 7 септември 1978 г. на улица в Лондон, със сачма, пълна с рицин.

1 юни
Международен ден на детето

Имаме само 18 лета 
с децата си

Лятото е почти тук и в ума ми вече жужат 
всички вълнуващи неща, които ще преживеем с 
моя мъник. Ще се радва за пръв път осъзнато 
на животните в зоологическата градина, ще от-
идем до плажа, и не искам да изпускам израже-
нието му, когато види светулка.

Искам да се насладим на горещите летни 
вечери заедно, за това си обещах да го оставя 
поне няколко вечери да постои до късно, за да 
играем и да хапнем сладолед. Една приятелка 
онзи ден спомена нещо, което ме накара да се 
замисля. „Като погледнеш стартегически, има-
ме само 18 лета с децата си.“ Сърцето ми сякаш 
спря да бие за секунда.

На стр. 2

Сергей Переслегин - футуролог:

Христо Танев: Единствено в 
българското слово е отразен целият 
честотен спектър на човешката реч

Ключът на мъдростта и 
предреченият модел за човешко 

развитие са в нашия език

Творците могат 
да бъдат новите 

лечители
Известният наш художник-хералдик и изсле-

довател на глаголицата, автор на книгата „Азът 
на българите” Христо Танев, казва, че  ако светът 
узнае за открития от проф. Васил Йончев свещен 
ключ-модул, с който Константин-Кирил Философ  и 
брат му Методи създават  глаголическата азбука и в 



1 юНИ

МЕжДуНАроДЕН 

ДЕН НА ДЕТЕТо

Синът ми е на 2 и бързо 
си помислих „Имам само 17 
лета с него“.

Да заравяме пръсти в 
пясъка и да градим спомени-
те си като семейство.

17 лета да се радваме на 
мързеливите неделни сле-
добеди, размазани на кана-
пето блаженно, с изключени 
телефони. Или да прескача-
ме струите на пръскачката в 
двора, за да победим жегата.

17 лета на детството, на 
времето, което по право га-
рантира присъствието на 
детето под нашия покрив. 
Където растем заедно и гра-
дим усещането му за смис-
лен свят, който някой ден 
ще го превърне в щастлив 

възрастен.
17 лета да се хвърлиш 

през глава и да изучаваш. 
Да влизаш в приключения, 
откривайки нови места, дори 
те да са в нашия щат, или 
зад ъгъла на улицата ни в 
малкия ни град.

17 лета, просмукани с ми-
риса на барбекю и липа от 
задния двор. Време с вкус на 
пъпеш и бургерите на татко.

17 начина да празнуваш 4 
юли с фойерверки и къмпинг, 
кошници хот дог и скокове в 
басейна.

17 лета, в които имам при-
вилегията синът ми да е ек-
склузивно с нас

Преди да стане пълно-
летен и да излети като тапа 

от шапанско по своя  път, 
търсейки приятелите, които 
ще избере за второ семей-
ство.

17 лета за пътешествия, 
спане по летища и сладост-
та да се загубиш на ново мя-
сто като класически турист.

17 лета на карнавали, ли-
монада, захарен памук и ви-
енски колела.

17 лета на лосиони, зло-
вещи ухапвания от комари, 
пикници в парка и планински 
походи.

Не искам да скърбя за 
времето, което тепърва ни 
предстои

Но си давам сметка че то 
изгаря със скоростта на бен-
галски огън. И след като ме 

От стр.  1

Кои са професиите на бъдещето и как да под-
готвим децата си за предизвикателствата на 
утрешния свят? 

„Не е важно да търсим кои са професиите на 
бъдещето, а да се запитаме на какви умения, 
ценности и знания да научим децата си, за да 
са справят с предизвикателствата на утрешния 
свят. Всъщност ние не знаем кои са професии-
те на бъдещето. Но с голяма увереност знаем, 
че нашите деца и техните деца най-вероятно 
ще практикуват няколко професии по време на 
живота си, често паралелно. Често това, което 
в момента не наричаме професия, като напри-
мер някакъв социален ангажимент, който добавя 
стойност към обществото, ще е не по-малко важ-
но в техния живот. Със сигурност нашите деца 
ще трябва да се научат как да решават различ-
ни глобални проблеми, с които ние сме ги нато-
варили. Като например глобалното затопляне, 
настъп ването на автоматизацията, нарастващо-
то неравенство в света, предизвикателствата 
пред демокрацията и т.н.  Ние не можем да на-
учим децата как да решат всички тези проблеми. 
Но можем да ги научим на уменията, нагласите 
и знанията, които им дават универсални инстру-
менти за решаване на проблеми. Именно това 
трябва да бъде фокусът на образованието на 21. 
век“.  

Тези компетентности могат да се разделят в 
шест области: 

1. Първото и най-важно нещо е да научим де-

Кои са уменията на бъдещето 
и как да подготвим
децата си за тях?

цата си да са добри хора. Това е областта на лич-
ностното израстване и отношение с другите. Да 
са добри екипни играчи – лидери и последовате-
ли (това са роли, които се сменят). Да са добри 
приятели, добри партньори в семейството, да са 
добри родители. Кой ни е учил нас да бъдем до-
бри родители? А колко е важно това за бъдещето 
на обществото като цяло.

2. Втората област е да са способни да разсъ-
ждават и да творят. Не само логически, но и твор-
чески. Да разчупват правилата, да осъзнават 
света като система от взаимовръзки, а не като 
отделни елементи на разделение на науки или 
дисциплини. Да са способни да проектират бъде-
щето си, да генерират нови идеи, когато реша-
ват проблеми и да конструират решения на тези 
проблеми в общности. Това са най-общо казано 
уменията за мислене и творчество.

3. Третият важен аспект е способността за ко-
муникация. Не само да изразиш себе си по емо-
ционален и структуриран начин, писмено или го-
воримо, не само да знаеш езици, но преди всичко 
да можем да влизаш в диалог. Да разбираш глед-
ната точка на другия. Да търсите решения, които 
са не просто сблъсъци на мнения, а решения, 
които водят до по-добро за всички. Тези умения 
за комуникация са изключително важни в новия 
свят.

4. Четвъртата област е способността да осъ-
ществиш това, което си си наумил. Това, което си 
поставяш като цел най-често в група със съмиш-
леници. Да го планираш, да можеш правилно да 

си разчетеш ресурсите, да знаеш кога и как да 
организираш екипите, така че да постигнеш ре-
зултати по-ефективен начин. Това е умението да 
осъществяваш, да правиш нещата.

5. Не по-малко важно е и умението да живееш 
добре и здравословно. Не само във физически 
смисъл, свързан с движение, което толкова мно-
го ни липсва в градските общества и излизане 
сред природата. Но и в психологически смисъл. 
За съжаление психологическото здраве е толко-
ва важно и толкова неглижирано в образовател-
ната ни програма. И въобще как да се чувстваш 
добре и в общност, и индивидуално. Да можеш 
да балансираш между търсене на комфорт и 
стабилност, и едновременно да си способен да 
излезеш от тях, за да осъществиш някаква про-
мяна. Промяната не е стабилност. Тя е излизане 
от комфортната зона. На този аспект на благо-
денствие най-общо казано е много важно да на-
учим децата си. Да си способен и да тъжиш, и да 
се радваш, заедно с другите.

6. Шестата много важна област е способност-
та да осъзнаваш, че хората живеем в свят от 
различни култури. Едновременно принадлежим 
на различни общности, които имат различна цен-
ностна система и различни цели. И това, че има 
различни култури както в нашата страна, така и 
по света като цяло, е голямо богатство. Затова е 
много важна способността да толерираш култу-
ри, които се различават от твоята, способността 
да изграждат нови култури и нови общности. Това 
предстои в бъдеще и нашите деца ще живеят в 
едно глобално село. И върхът на осъзнаването 
на културното многообразие и придобиването 
на опит от различни култури, е способността да 
разсъждаваш философски и извън рамките на 
установените структури. Да си задаваш въпро-
си, които в една дисциплина не могат да бъдат 
задавани. Да философстваш за себе си, да си 
практически философ. Да търсиш, да задаваш 
дори неудобните въпроси и да можеш да влизаш 
в диалог по тях с другите. Да се осъзнаваш като 
човек. Тези неща са важни. Едно от големите 
предизвикателства, които имаме с настъпване 
на изкуствения интелект и на цялата технологич-
на и биологична промяна, е необходимостта ние 
да преопределяме себе си и да осъзнаваме от-
ново какво означава да си човек.

източник: economy.bg
Явор Джонев, основател на Фондация за об-

разователна трансформация
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Имаме само 18 лета с децата си

мога да ударя „пауза“ и да 
удължа блясъка на искрите, 
ще се наслаждавам на всяка 
секунда от моментите ни за-
едно тук и сега.

Защото в математиката 
на детската възраст има ма-

гия – 2 бързо стават 10, 10 
стават 15, а 15 се  превръ-
щат в „обещавам да ти се 
обаждам от време на време, 
мамо“.

източник: Motherly / Нови-
те родители
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както не го знам и сега - в рая ли си, или в ада. 
Прости ми, но доколкото те познавам, не мога да си 
представя, че ти сега се разхождаш между слад-
копойните, облечени в бяло ангели, усмихваш се 
на красиви девици, пиеш райска роса, танцуваш 
по зелена морава и щастливо разговаряш с бла-
гочестивите светии за съвършенството на Бога и 
света. Много пò ми се вярва, че дори свети Петър 
да те е приел в рая, ти си избягал оттам в първия 
удобен момент, завладял си било стария радец-
ки, било лодката на Данте и скришом си преминал 
небесния Дунав, който отделя светците от греш-
ниците. Представям си даже как си скочил всред 
димящия пущинак на адското преддверие, как си 
прочел оня злокобен надпис "Вие, които прекра-
чихте този праг, надежда всяка тука оставете", и си 
се засмял. Аз така вярвам, че ти си се засмял на 
това предупреждение и може би си протегнал ръка 
и откъртил дъсчицата с надписа, защото ти никога 
не си могъл да търпиш такива евтини предизви-
кателства. Мисля, че ти си предпочел ада, защо-
то там има каузи, докато в рая ги няма. Ти знаеш 
много добре, че ако стремежът на хората към рая 
може да бъде някакъв живот, самият рай - това си 
е чиста смърт. отгоре на всичко в ада ти сигурно 
би намерил по-интересната част на човечеството. 
Старият грешник Бакунин, от когото ти толкова си 
се възхищавал, трябва да се е издигнал до ранг на 
помощник-дявол, приятелят ти Нечаев сигурно се 
пържи някъде в Деветия кръг, а другарят ти Стам-
болов, мушкан за милионен път с дяволския нож, 
би се опитал да ти обясни защо според него, ако 
ти не беше загинал във Врачанския балкан, само 
няколко години по-късно са щели така и така да те 
обесят.

И нека ти кажа, драги Христо Ботев, че аз вяр-
вам на думите на Стефан Стамболов, въпреки че 
ти, може би, би ме погледнал с недоумение. Всеки 
твой поклонник би казал, че аз съм смахнат, защото 
от сто години насам всяка политическа партия, от 
най-дясна до най-лява, всяка фашистка или кому-
нистическа организация, всяка власт - демократич-
на или тоталитарна, всяка милиция или полиция те 
има за свое знаме, за свой герой, легенда, символ, 
светец. Ти си вероятно единственото име в цялата 
наша история, което обединява всички тях с едно 
желание - да те имат. Ти си нещо като магически 
камък, който всички духовни бедняци по нашата 
земя искат да притежават. Биха ти посочили пом-
позното величие, с което се почита денят на твоята 
смърт. о, как искам да видя лицето ти на този ден, 
как отгоре, някъде над облаците, гледаш това чо-
вешко наводнение към твоето лобно място, как до-
бре организирани организации, войници, офицери, 
милиционери, ученици, пионери, комсомолци, пар-
тийци, духови музики, ракетни части, обикновени 
и централни комитети, генерали, поети, министри, 
писатели, разни деятели - с коли, камиони, автомо-
били, хеликоптери и пеша отиват да отдадат почит 
на легендата. Искам да видя как гледаш и слушаш 
зарята, церемонията за падналите, клетвите, че 
всички ще бъдат като тебе, гъгнещите речи на де-
белите партийни ръководители, които произнасят 
празни дежурни фрази за свобода или смърт и те 
цитират и рецитират до посиняване...

Въпреки това, драги Христо Ботев, Стамболов 
е прав. Тези хора, техните бащи или техните деца 
щяха да те обесят, ако ти не бе имал щастието със 
спасителния куршум. И аз съм сигурен, че ти зна-
еше това много добре, ти го предчувстваше, ти го 
виждаше и точно като Исус Христос избра своята 
Голгота, за да спасиш народа си от греха. И точно 
като него от опасност ти се превърна в спасителна 
легенда. Ти сякаш отгатна какво те искаха от тебе 
и се съгласи с тях, твоите вероятни бъдещи убий-
ци. Ти не им беше нужен. Беше им нужно името ти. 
Никой от тях никога не се е интересувал от тебе, 
малцина са се опитали да те разберат, дори про-
фесорските и академичните изследвания са по-
светени на легендата, а не на тебе.

2 юНИ - ДЕНяТ 

 НА БоТЕВ
Писмо до Христо Ботев

оттук нататък с твоето име в уста, боготворей-
ки легендата, всички тия власти, и особено сегаш-
ната, щяха да унищожават всеки българин, който 
дръзнеше поне най-бледо да бъде като тебе. "Да 
живеем и се борим по ботевски" стана лозунг за из-
кореняване на всичко ботевско и за ликвидиране 
на всички горди и чисти чела, които биха се осме-
лили да бъдат като тебе. С твоята поезия на уста 
бяха смазани истински поети, с твоята свобода на 
уста беше наложено най-черно потисничество, с 
твоята независимост на уста България бе тласка-
на от една зависимост в друга, с твоя героизъм на 
уста бяха отречени истинските геройства, с твоя 
безкомпромисен характер на уста България бе ов-
ладяна от духовни мижитурки и нищожества...

С една дума, ти си славното знаме, под което 
вилнее позорът. Ти знаеше това. Беше ти пределно 
ясно. И ако си забравил, нека ти припомня твоята 
ЕЛЕГИя, където ти така пророчески видя какво ще 
последва:

    Кажи ми, кажи, бедни народе,
    кой те в таз робска люлка люлее?
    Тоз ли, що спасителя прободе
    на кръста нявга зверски в ребрата,
    или тоз, що толкоз годин ти пее:
    "Търпи и ще си спасиш душата"?!
    Той ли ил някой негов наместник,
    син на Лойола и брат на юда,
    предател верен и жив предвестник
    на нови тегла за сиромаси,
    нов кърджалия в нова полуда
    кой продал брата, убил баща си?!
Това си писал ти самият. И не само си го писал, 

но си го и вярвал. И тук е моят първи въпрос, драги 
Христо Ботев!

НЕ СЕ ЛИ ЧуВСТВАШ ВИНоВЕН?
Не смяташ ли, че трябваше да се постараеш да 

останеш жив и да избягаш от куршума, който те ча-
каше над Враца? Не смяташ ли, че трябваше да 
откажеш да снабдиш синовете на Лойола и братя-
та на юда с толкова важната и толкова полезна-
та легенда за Христо Ботев? И вместо това да им 

създадеш позорната грижа да те обесят те самите. 
Фактически да те обесят. И така името ти вместо 
швейцарска картичка на всеки режим да стане че-
рен огромен камък, който да тежи върху всичките 
поколения и зловещо да им напомня за страшния 
позор и може би да спаси мнозина бъдещи Христо-
Ботевци. Защото жестоката истина е, че запазвай-
ки легендата за тебе, всяка година на втори юни 
ти биваш обесван. Твоята човешка същност, твоят 
характер, твоята истинска поезия, твоята револю-
ция, твоята силна любов и силна омраза увисват 
на въжето. Ако отоманската империя те честваше, 
ако гробът ти беше редом до този на Митхад Паша, 
кощунството със самия теб би било по-малко, от-
колкото сега, когато ти си знамето на казионщина-
та, иконата на безскрупулността и пошлото инте-
ресчийство. Как наистина можа да допуснеш да те 
убият, когато следващите сто години така отчаяно 
се нуждаеха от тебе. Ти, който римуваше "патрио-
ти" с "идиоти", ти който така страстно и силно из-
вика:

    На душа лежат спомени тежки,
    злобна ги памет често повтаря,
    в гърди ни любов, ни капка вяра
    нито надежда от сън мъртвешки
    да можеш свестен човек събуди!
    Свестните у нас считат за луди...

Прости ми, нямам дързостта да те укорявам, 
нито смея да възразя срещу кои и да е от твоите 
принципи и идеали. Напротив, струва ми се, че с 
времето те разбирам по-дълбоко и по-страшно. 
Някои от твоите днешни последователи казват, че 
ти си толкова необикновен, изключителен, стра-
нен, чудноват българин, който не прилича на ни-
кой друг българин. Може би загатването е, че ти 
въобще не си българин, а нещо друго. И това също 
подчертава моята идея, че поколенията през изми-
налите сто години са противопоставили легендата 
за тебе на самия тебе. Защото нека още веднъж 
повторя: ТЕ, КоИТо СЕ КЛАНяТ ПрЕД ТВоя орЕ-
оЛ, НЕ БИХА оСТАВИЛИ жИВ НИТо ЕДИН, КоЙ-
То МАЛКо ИМ НАПоМНя ЗА ТЕБЕ. И ето че кур-
шумът, който прониза челото ти, продължава да 
свисти в своя злокобен полет вече сто години и да 
пронизва много други чела. Ти си чудесен и красив, 
когато казваш:

    Подкрепи и мен ръката,
    та кога въстане робът,
    в редовете на борбата
    да си найда и аз гробът!
Както сам знаеш, не е трудно "кога въстане 

робът", да си найдеш гроба. Защото, когато роби-
те въстават, те си остават роби. Въстанието не ги 
прави свободни хора. Те са въстанали роби. оттук 
нататък започва най-трудното, най-мъчителното и 
най-изпитателното - да превърнеш робите в сво-
бодни хора. И тук нуждата от живия Ботев винаги 
е била далеч по-голяма от легендата за мъртвия 
Ботев. Така идвам до втория ми въпрос:

НЕ СМяТАШ ЛИ, ЧЕ КАрАВЕЛоВ БЕШЕ ПрАВ?
Не зная думите, които сте си казали, обидите, ко-

ито сте си разменили, и чувството на горчивина, с 
което сте се разделили. Зная само, че Каравелов не 
е успял да те убеди, че свободата на един народ не 
се ражда от сражението между две чужди армии и 
дори от геройството на една легендарна чета, нито 
от прокламации и международни декларации. А е 
нещо неразривно свързано със съвършенството 
на човешкия дух, с възпитанието, просветата и ду-
ховния прогрес на един народ. Зная, че ти дръзко 
си написал "лозето не ще молитва, а мотика", че си 
забравил, че има различни мотики и че револверът 
съвсем не е най-добрата от тях.

Позволявам си да ти кажа, че времето доказа 
колко прав е бил Каравелов. Затова него не го че-
стват. Дори са го забравили и пренебрегнали. За-
щото той не им достави полезната легенда, в която 
много...*
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От стр.  1

Къде са нападенията с крилати ра-
кети на нашите градове? 

Къде са епицентровете на ядрени-
те взривове и зоните на радиоактивно 
заразяване?“ – ще възкликне всеки чи-
тател. Няма ги. Поне засега. Главното 
във войната е да се съкруши страна-
та - жертва на агресия или даже цяла 
група страни. Без значение с какви 
методи и начини. от опита на неда-
лечната история ни е известно, че за 
това съвсем не е задължително да се 
преминава „границата на реката“ с ми-
лионни маси танкови и механизирани 
части, сривайки в предутринния мрак 
спящите летища. Не се налага да на-
тискаме „червеното копче“, за да се из-
стрелят в небето стотици балистични 
„Minuteman” и “Trident” с ядрени бойни 
глави. В ядрено-ракетната схватка по-
бедител няма да има.

Каква война 
се разразява днес?

Войната като социален институт 
изпълнява няколко функции: отхвъ-
рляне на нежизнеспособните общно-
сти, преразпределение на активите, 
разпалване на пасионарността (ма-
совата готовност за саможертва, 
по Л. Гумильов – б.пр.), привеждане 
в действие на „социалните лифтове“, 
„първичното опростяване“ на управле-
нието и т.н. Може би е правилно да се 
каже в минало време – някога войната 
изпълняваше тези функции.

***
Очертанията 

на глобалната схватка
Значи, война няма да има? разбира 

се, че ще има! Но съвършено различ-
на.

Не Първата – с пехотни атаки про-
тив картечници. Не Втората – с танкови 
удари и стратегически бомбардировки. 
Не Третата – с политико-икономическо 
противопоставяне, блокада и подрив-
ни операции. Всичко това впрочем ще 
бъде използвано, но в качеството му 
на фон, а не като съдържание.

На ниво държави актьорите в нова-
та война, при това единствените, са 
Съединените американски щати. ос-
новната задача, стояща пред САЩ, е 
преформатирането на националната 
икономика. Става дума най-вече за 
водещата позиция в 6-тия технологи-
чен ред, а в идеалния случай – за пре-
ход към посттехнологично развитие. 
На Америка ще е нужно да оздрави 
финансовата си система, да прераз-
предели активите в полза на промиш-
ления капитал и да извади от играта, в 
краен случай временно, повярвалите 
в себе си Китай, русия и ЕС.

„Преразпределние на активите“ оз-
начава рязко отслабване в 5-ти тех-
нологичен ред, тоест конфискация на 
финансовия капитал, преди всичко 
банковия. Това не може да се направи 
без насилствени мерки, затова става 
дума за „правилна“ или „съдържател-
на“ гражданска война. Гражданска 
война в държавата-хегемон, при това 
в условията на глобален мир, непре-

Сергей Переслегин - футуролог:

По време на пандемия:  
Започна блицкриг 
на управлението 
чрез катастрофи

менно ще стане глобална. „Гореща“ 
гражданска война американците вече 
са опитвали във втория цикъл от сво-
ята история (1861-1865) и нямат осо-
бено желание да повтарят този кървав 
експеримент. Следователно, на първо 
място, гражданската война трябва 
да бъде експортирана от „града на 
хълма“ (по думите на Дж. уинтроп за 
месианската роля на американците – 
б.пр.) в световната периферия и, на 
второ място, самата война трябва да 
бъде по възможност студена.

Имаме глобална студена граждан-
ска война. И това, уви, не е бъдещето 
на света, това е неговото тъжно насто-
яще. Преди около пет години изнесох 
доклад „Глобалната катастрофа като 
оптимално решение“. Там беше фор-
мулирана една част от приведените 
по-горе съображения и беше напра-
вен извод, че глобалната деструкция 
на икономиката сега е по-удобно да се 
решава не чрез война, а чрез глобал-
на катастрофа. Или с други думи, гло-
балната катастрофа е съвременната 
форма на война.

И първо започва епидемията от ко-
ронавирус. отначало с помощта на 
медиите й се придават черти не тол-
кова като на чумата от XIV столетие, 
колкото на някакъв невидим зомби-
апокалипсис. А след това всемирната 
катастрофа действително се случва. 
Парализа на световните търговски 
пътища, тотално затваряне на грани-
ците, всеобща карантина, фантасти-
чен „режим на самоизолация“ – всичко 
това разрушава световната икономика 
доста по-бързо и ефективно, от стра-
тегическите бомбардировки, подво-
дната блокада или ядреното съперни-
чество на свръхдържавите от преди-
шните велики войни. още повече, че 
глобализацията свърши своята рабо-
та и икономиката на практически всич-
ки държави е прекомерно открита.

Ето че пред очите ни се късат ико-
номически връзки. рязко се съкра-
щава дължината на технологичните 
вериги. Вследствие срива на пшени-
цата над света надвисва призракът 
на глада. Брутният вътрешен продукт, 
чието падане с единици от процента 
се възприемаше от всяка страна като 
национална трагедия, пада веднага с 
15%, прогнозите достигат до 50 % и 
повече. Няпомням, че крайните пока-

затели на Великата депресия от 1929 
година бяха едва около 30% спадане 
на БВП.

Понеже хората са лишени от 
възможността да работят (това се от-
нася за малкия бизнес, самонаетите и 
много други), техните спестявания го-
рят в пламъка на карантината. Прак-
тически всчики кредити, дадени от 
банките на частни лица, стават невъ-
звратими. Ето ви и саниране на иконо-
миката, и ликвидиране на „финансо-
вите балони“, и главното – преливане 
на активите от банковите във финан-
совите фондове и от тях частично към 
промишлеността на новия технологи-
чен ред.

 Съединените щати разбира се 
също страдат, но те имат план за дей-
ствие, има разбиране за съдържание-
то на случващото се, има светлина в 
края на тунела. Всички ще платят, но 
само те ще се ползват от плодовете. 
Изобщо – идеална стратегия! 

А къде е гражданската война? Тя ще 
започне малко по-късно, когато нивото 
на разорение, постигнало страните, 
ще бъде окончателно осъзнато. И не 
толкова от народните маси, колкото 
от дребната буржоазия, която попад-
на под ножа във война без война. И 
да отбележим, американските финан-
сови елити, чиито интереси изразява 
кланът Клинтън. Те сами ще започнат 
война за изгубеното имущество, за из-
горелите пари – за съществуването си.

 ***
Пространство

на ожесточена борба
 Задачата на тези елити, които ще 

спечелят от катастрофата, ще бъде да 
удържат войната в рамките на „хлад-
на“. Тоест, да я водят в юридическото 
пространство, в семантиката, във вир-
туалната и допълнената реалности. 
Но не бива и напълно да се игнорира 
реалният свят, затова отново, както и в 
Третата световна война, ще има поли-
тическа опера, където на преден план 
ариите си ще пеят протагонистът и ан-
тагонистът, а на заден – Троя гори и 
мъртвите погребват своите мъртъвци.

Да направим изводи. Преди 
войната беше социална катастрофа. 
Днес социалната катастрофа стана 
война. Преди се стремяха да предста-
вят гражданската война като светов-
на. Сега световната война ще бъде ин-
ституционализирана като гражданска. 
Но самата тази война под формата на 
народни бунтове и антитерористични 
операции ще бъде просто прикритие 
за борбата в съвършено различни 
пространства.

Да ги изброим. Преди всичко 

това е юридическото пространство. 
опитът с коронавируса показа, че 
всички конституционни гаранции на 
гражданите, а следователно и всички 
членове на законите, опиращи се на 
тези гаранции, не струват и хартията, 
на която са напечатани. Това се отна-
ся и за международното право, и за 
националните закони. от една стра-
на това означава, че елитите се канят 
да управляват, опрайки се на грубата 
сила, тоест нас ни заплашва инфор-
мационен фашизъм, медицински фа-
шизъм, или даже обикновен фашизъм. 
от друга страна, силата като един-
ствен инструмент на властта е недъ-
лговечна. рано или късно „законът на 
джунглата“ ще се смени с една или 
друга форма на легитимност. “Новият 
закон“ ще определи победителите и 
загубилите в глобалната гражданска 
война. Да отделим отделно място на 
информационното право, правото на 
медиата, правото, действащо в раз-
личните виртуални светове. Защитата 
на информацията. управлението на 
информацията. Трансформацията на 
информацията. 

Главното е контролът над мрежите, 
над мрежовите протоколи, програм-
ните форми и работните програми. 
Физически контрол над сървърите, 
центровете за обработка на данни, 
мрежовите възли и интермодалните 
портали, свързващи виртуалното с ре-
алността.

По-нататък ще изброим концептуал-
ното пространство и свързаните с него 
семантично и онтологично простран-
ства. И разбира се лингвистичното 
пространство. Според мен, медийната 
епидемия от коронавирус нанесе удар 
не само по китайската икономика, ма-
кар и нейните дългосрочни загуби да 
се считат по-големи, отколкото при 
останалите участници в играта, но и 
по китайския език, който постепенно 
започна да се възприема в света като 
конкурент на английския. Така че, ако 
САЩ постигнат своите цели в тази во-
йна, на Земята ще остане само един 
концептуален език – английският.

Някрая, макар и на последно място, 
„войната без война“ ще обеме техно-
логичното пространство, преди всичко 
критическите и закриващите техноло-
гии. Въоръжените сили, в обичайния 
смисъл на тази дума, тоест действа-
щите в дадено географско простран-
ство, разбира се също ще бъдат из-
ползвани, но само за една цел – за 
да се отбие желанието на губещата 
страна несанкционирано да превърне 
студената война в гореща.

източник: glasove.com
(със съкращения)
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- Сергей Александрович, вме-
сто световна война, получихме 
от световното задкулисие тази 
„пандемия“. Така СЗО нарече 
обичайната грипна епидемия. Ма-
кар че по определение пандемия 
е заразяването на не по-малко 
от 5% от населението на Земята. 
Това представлява 350 милиона 
души. На 23. април станаха общо 
2 655 287 – със 170 пъти по-малко, 
отколко трябва да е при пандемия. 
Явно на някого това е удобно. По-
скоро някой се готви отново да 
подели световните пазари. Какви 
противоречия са назрели днес, 
така че да не може да се разрешат без война? 
Атомната война не устройва никого, страшна е 
и всички ще изгубят, но противоречията трябва 
да се отстранят, въпросът е – кой и защо?

- Да, част от световния елит се опитва да из-
ползва тази епидемия, за да реши или да прикрие 
своите проблеми. Но ако някой се е опитал да раз-
пали пандемия, да зарази някого, то засега губят 
всички. И както при всяка подобна полу-военна си-
туация, нещата са непредсказуеми. Действително, 
вече няколко години обстановката в света е пред-
военна, поради огромното количество натрупани 
противоречия. В обичайната ситуация те биха се 
решили с война. Но, слава Богу, има ядрено оръ-
жие.

Какви са тези противоречия. Първото и, разбира 
се, главното – съвременният модел на капитализ-
ма, основан на безкрайния ръст на потребление, 
вече не работи. А друг модел на капитализма за-
сега няма. Или тези, които създадоха този модел и 
са негови бенефициенти, засега не искат друг. Да 
допълним към това и катастрофалното от гледна 
точка на политическата стабилност съкращаване 
на средната класа в повечето западни страни. Гло-
балният проект на САЩ, според който тази страна 
се намира в центъра на целия проект, вече рухна. 
Включително и благодарение на това, че русия, 
без да го разбира, подкопа основите на 500-годиш-
ното господство на Запада, основано на военно 
превъзходство. Него вече го няма. А на него се 
основаваше доминирането в политиката, иконо-
миката, културно-идеологическата сфера. Всичко 
това в съвкупност позволяваше да се накланя све-
товният брутен продукт в полза на Запада. Сега 
всичко това пропадна.

Пропадаше и в 70-те и 80-те години на миналия 
век, но тогава се разруши и Съветският Съюз. Из-
глеждаше, че тази тенденция върви назад, но от-
ново се възобнови, щом русия възстанови силите 
си и показа, че военно превъзходство повече няма 
да има.

 Същевременно в пълния си мащаб се надигна 
огромният проблем със замърсяването на околна-
та среда и най-вече – с изменението на климата. 
Той се решава много слабо. По-нататък. Западна-
та финансова система практически не се модифи-
цира след кризата от 2008 година, която до голяма 
степен и провокира. Плюс кризата на Евросъюза, 
кризата на атлантическите отношения, кризата в 
американската управляваща класа. В резултат ня-
кои съзнателно, някои – не, търсеха предлог да от-
пишат своите провали.

 Епидемията е голям проблем. Но той очевид-
но беше умножен на квадрат поради упоменатите 
стремежи да се прикрият провалите и недееспо-
собността. И на куб - от съвременната информаци-
онна среда. Говори се единствено за коронавиру-

са. Докато има множество по-сериозни проблеми.
 Боя се, че сегашното отвличане на внимание-

то с епидемията е временно решение. Проблеми-
те се отлагат. Не е известно дали повсеместният 
ръст на авторитарните тенденции на управление, 
в това число и на Запад, ще помогне за решаване-
то им. Мен доста ме озадачава, защо изпаднахме 
в такава паника. от една страна, прекрасно разби-
рам, че започна доста силна епидемия. Взимайки 
предвид днешната информационна среда, е много 
трудно да кажем, че епидемия няма. Чичо Лука-
шенко може да каже това, но на ръководителите 
на гигантската ядрена страна, с нейното открито 
информационно пространство,  им е много трудно.

 Не съм готов да споря за цифрите, аз не съм 
специалист. Но че това е в значителна степен опит 
за малка изкуствена „победоносна война“, на ко-
ято може да се опита да се припишат провалите, 
некомпетентността, нежеланието да се промени 
старият модел на развитие и главното – да се про-
менят старите елити, такова подозрение действи-
телно има.

Подобни промени никога не стават без револю-
ция. Затова е и този чудовищен спазъм. Няма да 
описвам опасността от коронавируса. Преди, кога-
то умираха милиони и десетки милиони хора, има-
ше друга информационна ситуация. Сега такава 
епидемия, при възможностите на информацион-
ната среда, изглежда по-заплашително.

 
***

- През последните години, при Тръмп, аме-
риканците тормозят целия свят – и китайците, 
и европейците. Защо европейците не спрат 
санкциите против нас и Тръмп с неговите про-
блеми? Защо не възродят идеята за създаване 
на единно икономическо пространство от Ли-
сабон до Владивосток? В началото на 2000-та 
се обсъждаше активно, но неочаквано залиня. 
Сега е точното време да се заемем и да върнем 
тази идея. Защо това не се случва? 

- Причините, от моя гледна точка, са няколко. 
Първо, европейският елит с удоволствие се хвана 
за тази криза, за да прикрие проблемите, за които 
вече говорихме. Второ, и по-важно. Системата, ко-
ято беше създадена след войната, беше много из-
годна за европейците. Те свободно се развиваха, 
без да се занимават с въпроса за безопасността 
заслонени зад гърба на САЩ и даже отчасти и на 
Съветския Съюз. Двете страни обезпечаваха тях-
ната безопасност. Сега с нея на първо място се за-
нимават САЩ, а европейците не искат да се лишат 
от това.

Третият съществен проблем. За годините до-
статъчно ефективна политика на американската 
управляваща класа и правителствата на Европа 
беше създадена „пета колона“. По-точно – огром-
на класа хора, които са кръвно заинтересовани – 

някои поради политически убеждения, а в 
значителна степен на материална и даже 
на корупционна основа – от системата на 
полузависимост на Европа от САЩ.

Прекрасно знаем, че журналистите масо-
во се купуват и са се купували. Помните ли 
фантастичните публикации в италианска-
та преса за нашата помощ в Бергамо? Те 
бяха очевидно платени. Но има по-дълбок 
въпрос и причина. Европейците създадоха 
доста странна постевропейска система от 
ценности и отношения. Тя се пука по шево-
вете, защото по шевовете се пука и евро-
пейският капитализъм, и европейският про-
ект, и още много други неща.

 русия се опитва да даде жизнеспосо-
бен европейски отговор на тези проблеми. 
Ние сме по-европейска страна в традици-

онния смисъл от повечето страни в Западна Ев-
ропа и това предизвиква дълбока идейна непри-
язън. Това трябва да се разбере. И накрая, води 
се борба за посоката, в която ще се движи Европа. 
В сегашното си състояние тя ще отслабва, ще се 
върне до равнището на европейското икономиче-
ско общество от 80те години на миналия век. И 
вече никога няма да играе световна роля. Това е 
резултат от грешките на европейците, от стремежа 
им към свободи.

 
- В чия посока ще дрейфува Европа? Светът 

е така устроен, че страните имат тежнение към 
източниците на сила.

- Моят отговор е, че югът и центърът на Евро-
па ще се движат по посока на Евразия. Германия 
виси, тя още не знае какво да прави, това е най-
сложната ситуация. Франция също, по-скоро тя ще 
дойде насам след пет години. Води се гигантска 
борба вътре в тези страни и борба за Европа от 
страна на САЩ. Американският елит, към който 
във висша степен принадлежи и Тръмп, видя, че 
изпуска господстващата позиция в света и пусна 
в ход последните ресурси. Използва всички на-
трупани инструменти, които имат останали от 
старата система – финансови, икономически, ин-
формационни. И всичко, само за да не допуснат 
по-нататъшно извисяване и победа на Китай. Това 
е главната причина.

 
- А ще успеят ли те да спечелят тази послед-

на и решителна битка?
- Изглежда, че вече е късно. основната причина 

е, че те позволиха на Китай да се освободи. Китай 
сега е много мощна, все по-независима икономи-
ко-технологична машина. И второ. Това е безум-
на грешка, че те позволиха, за наше удоволствие, 
сближаването между русия и Китай.

 Мога да назова няколко подобни историче-
ски грешки. Например, войната на Хитлер на два 
фронта. Втората – походът на Наполеон към Мо-
сква, която му беше съвършено ненужна. Така и 
днешната стратегическа грешка обезателно ще 
се върне на Америка. Тя няма да може да победи 
Китай, защото Китай се опира на стратегическата 
мощ на русия. А русия – на Китай.

 
 ***

...подозирам, че ние влизаме в гигантска иконо-
мическа криза. Изглежда, че ще е от мащаба на 
Голямата депресия от 1929 година, която все още 
не е приключила към началото на Втората светов-
на война. Тази криза силно ще подкопае и вярата 
в цифровата икономика.  

Със съкращения 

Сергей Караганов: 

С кого да спасяваме света – 
с Китай или със САЩ?

Какво е намислило световното задкулисие, поставяйки населението на Земята под арест, лишавайки ни от работа и средства за съществува-
не? Ще отиде ли Югоизточна Европа заедно с Италия, Франция, Испания и страните от бившия Варшавски договор в сферата на влияние на Ру-
сия и Китай? И какво ще остане за Америка в резултат на идващото преразпределение на света? И накрая, кога ще се разсее мъглата за цифро-
визацията и властта ще помогне по съвест на руските покрайнини, които в условията на тотална карантина вече дишат свободно и започват 
забележимо да укрепват? За всичко това Андрей Угланов разговаря със Сергей Караганов - основател на клуба на интелектуалците – Съвета по 

Външна и Отбранителна Политика (СВОП), декан на Факултета по световна икономика и политика на Висшето Училище по Икономика. 



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

6 7

От стр.  1

който е вложена  космогонията на ней-
ните букви, би следвало датата 24 май 
да се превърне в световен ден на фо-
нетичната писменост. Тогава светът ще 
научи също, че единствено в българ-
ското слово е отразен целият честотен 
спектър на човешката реч

А първата буква от глаголическата 
азбука Аз-ът  отразява равновесието в 
света, в нея е вложен кръстът - хоризон-
талната черта е словото, а вертикална-
та е Творецът. В него Константин Ки-
рил-Философ е показал равновесието 
между духа и материята. Защото човек 

никога не може да бъде щастлив, ако 
остане само в духовната област, нито 
пък ако остане само в материята. За-
това Ключът на мъдростта е у българи-
те, в нашия език, но с него може, както 
да се съзижда, да се гради, така и да 
се разрушава. Затова ние трябва да 
бъдем много отговорни в използването 
му и да дадем на Европа предречения 
модел за човешко развитие. Всички им-
перии, като се започне от арабската, ви-
зантийската, османската, австро-унгар-
ската и съветската се разпадат, когато 
спират да помагат на българите. Това 
ще се случи и със задокеанската импе-
рия САЩ, казва Христо Танев. Но първо 
ние самите  трябва да стигнем до дъно-

то, да извървим пътя си на пречиства-
не  в личен, обществен и политически 
план  чрез покаяние и прошка. Лявото 
и дясното трябва да се уравновесят, 
така както става с духа и материята. 
Много е добра идеята на проф. Драго-
мир Драганов да се организира Поход 
на паметта,на помирението, нещо като 
Безсмъртния полк за Деня на победата 
в русия. И ключът на това помирение 
е в нас. Но, явно, трябва да изпаднем 
в пълна безизходица, да изпием докрай 
горчивата чаша на фалшивата демо-
крация, за да намерим Пътя. Както и да 
го покажем на Европа и света. Вярвам, 
че България ще бъде спасена чрез но-
вото си поколение.Че  ще се пробудим 

най-после, като повярваме първо на 
себе си. И тогава ще успеем във всич-
ко друго. Пълната промяна  ще стане 
в новата ера, ще дойде с новия начин 
на мислене. В нея творците могат да 
бъдат новите лечители, защото изку-
ството им носи равновесие, медитация, 
прозрение. И  нашето историческо на-
следство ще помогне особено много в 
тази посока. Изследвалата го 20 години 
Мария Гимбутас,  стига до извода, че на 
Балканите единствената щастлива ци-
вилизация на Великата богиня майка, 
сме ние.

Лияна Фероли

Вчера един английски филолог ме попита: „Вяр-
но ли е, че на български можете да употребя-
вате прилагателните като глаголи, че можете 

да кажете например: „Небето синее“? „Да“, казах, ние 
можем да кажем: „Небето синее“. Той се усмихна и 
отвърна тъжно: „А ние с нашия изумително богат език 
не можем да кажем: „The sky blues“. И това беше повод 
да му разкажа за преградата, в която вероятно всички 
преводачи от български са се сблъскали, за онова, ко-
ето е може би най-голямото богатство и очарование на 
българския език – глаголните времена. Тези наистина 
невероятни глаголни времена, които определят не само 
времето на протичане на действието, но и разстоянието 
на действащото лице от него – били ли сте там, когато 
действието е протекло, или не сте били там. Всичките 
ми европейски преводачи, някои от които с великолепна 
квалификация, издъхнаха при опита да преведат онзи 
стар български гробищен надпис: „И да те е имало, пак 
те е нямало“. Да не говорим за музиката на фразата, за 
нейната неземна усмихваща се тъга, нито за огромната 
мъдрост. Просто се вслушайте в това „ло“ – „И да те е 
имало, пак те е нямало“. На кой език – на френски, на 
немски, на италиа нски или на английски можете да пре-
ведете това наистина съвършено звучене на мисъл и 
дума?

Далеч съм от всякаква патриотична екзалтация, коя-
то да отнема правото на всички езици на света да бъдат 
еднакво красиви, но съм в правото си да се възхищавам 
на магията на родния си език, толкова повече, че на него 
се изразявам най-добре. Някой беше казал, че няма 
грозни думи, а има грозни мисли. Бих възразил веднага 

– както има грозни мисли, така има и грозни думи. Колко 
пъти ми се е случвало да видя красиви мисли и чувства, 
облечени с отвратителните дрехи на невъзможни думи, 
и обратното – красиви слова, маскирали уродливите 
тела на своята същност. Понякога така ми се е искало 
хората да онемеят или от устата им да излизат красиви 
звуци, или всеки да бъде някакъв оригинален свирач на 
собствените си гласни струни, но тогава съм разбирал, 
че всъщност не се сърдя на словото, а на приказването.

* * *
И същевременно, ако искате да почувствате най-

недвусмислено езиковата пропаст, издълбана в повече 
от четвърт век в историята на един народ, прочетете от-
ново писателите от началото на века и тия от последни-
те две петилетки. Без да се усмихвате, вземете „Епопея 
на забравените“ на дядо Вазов или каквото искате от 
яворов и сравнете палитрата на думите от онова време 
с тая, която ви поднасят набедените казионни писатели 
и журналисти. Сравнете само словото. Сравнете поч-
ти приказното очарование на бележките на яворов от 
Франция с каквото искате днес. Но нека не се позовавам 
само на един голям поет. Можете спокойно да вземете 
много от по-обикновените писания от същото време, за 
да видите грижата и любовта към словото, които показ-
ват удивителната интелигентност и музикална чувстви-
телност у онова поколение, времето, когато пощенските 
раздавачи в България имат най-красивите почерци.

Да не говорим за прелестта на дядо Влайковото сло-
во, на страстната и пъстра реч на Захарий Стоянов, 
Йовковата или Пелинова реч…

* * *
Вгледайте се в начина на говорене на мнозина 

български днешни държавници (нямам предвид ония, 
които говорят с руски акцент). Почти невъзможно е да 
чуете истинско, хубаво, българско слово. Или ще е най-
банална и стандартна реч от хвалби и самохвалства, 

или ще е доста ъглеста, насочена срещу някого и нещо. 
Чувствате, че думите не са се раждали в овала на чо-
вешкия мозък, а в квадратното пространство на сметач-
ната машина с твърде ограничен регистър. Плюс непо-
носимата неистинност на отделни думи или пълната им 
обезцененост.

* * *
Но колкото и отчайващи да са примерите на тази 

действителност, те не са и не могат да бъдат причина 
за унищожението на един език. Те могат да забавят за 
известно време развитието му, могат да помрачат кра-
сотата му, могат да изтощят съдържанието на много 
думи, но не могат да унищожат разковничето на живо-
та в него. Тъкмо защото словото е животът. И ако този 
живот е посредствен на нивото на своята вестникарска 
повърхност, то това съвсем не значи, че някъде отвъд 
площадите и високоговорителите той не съществува в 
цялата си огромна дълбочина, с цялото си живо, есте-
ствено и самородно творчество, което създава и живия, 
естествен и самороден език. Фактът, че от времето на 
Кирил и Методий, през двеста години гръцко робство, 
през петстотин години турско робство и през разните 
други робства, древни и съвременни, българският език 
се е самосъхранил и е запазил непокътнати красивите 
си форми – е най-убедителното доказателство, че ще 
премине и през това наводнение на сивата посредстве-
ност. 

И сега отвреме-навреме, макар и много рядко, вне-
запно някой улови тази заглъхнала музика на словото 
и я застави да прозвучи, за да напомни за себе си. Не 
мога да скрия очарованието си от чудесния български 
език на новелата „Последно лято“ на Йордан радичков. 
Мисля, че това е един от най-хубавите написани българ-
ски разкази, едно от наистина редките явления в наша-
та по-нова литература. Преди време Тодор Павлов се 
опита да разкритикува радичков. Но Боже мой, как един 
възрастен човек, който не знае български се осмелява 
да критикува словото на един от малцината писатели, 
които знаят български. Казват, че посредствеността ви-
наги се е опитвала да удави онова, което стои вън от 
нея. Щастие е, че рядко е успявала, защото както исто-
рията ни показва, от посредствеността нищо не е оста-
нало, а онова продължава да живее. И благодарение на 
това, за разлика от други народи, ние имаме привилеги-
ята да казваме: „Небето синее“.

Толкова по-чудно е, когато чуеш непознат глас на не-
познат поет да пее:

„Тича, тича Луда Тича…“
(със съкращения)

Източник: kultura.bg

    Из “Есе за словото “
                                  Георги Марков

Есето е излъчено по радио Дойче веле през 
70-те години на миналия век. 

Георги Марков е роден на 1 март 1929 г. в Кня-
жево. Завършва индустриална химия и работи 

като инженер-технолог. През 1961 г. са публику-
вани първата му книга «Анкета» и сборникът с 

разкази «Между деня и нощта». През следващата 
1962 г., излиза «Мъже», която получава наградата 
за най-добър роман на годината. Следват книгите 

«Победителите на Аякс», «Портретът на моя 
двойник» и «Жените на Варшава», с които си спе-
челва име на един от най-талантливите българ-

ски писатели от 60-те години. 
През 1969 г. писателят заминава за Италия 

на посещение при своя брат Никола. Установява 
се за постоянно в Лондон, където става щатен 

сътрудник на Би Би Си. Също така сътрудничи на 
Дойче Веле и Радио „Свободна Европа“. 

На 7 септември 1978 г. на моста “Ватерло” в 
Лондон Георги Марков е наранен в дясното бедро 
с отровна сачма от агент на тайните служби на 

комунистическа България. Писателят издъхва 
на 11 септември в лондонската болница “Сейнт 

Джеймс”. След неговата смърт на Запад излизат 
«Есета» и «Задочни репортажи за България». У 

нас те са публикувани едва след 10 ноември 1989 г.

Творците могат да бъдат новите лечители

Христо Танев: Единствено в българското слово е отразен 
целият честотен спектър на човешката реч

Ключът на мъдростта и предреченият модел за човешко 
развитие са в нашия език
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Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

На 24 май 2020-а паднаха маските в репу-
блика Северна Македония.

Въпреки сключения на 1 август 2017 г. 
договор за приятелство с България, с който 
Македония се задължи да уважава истори-
ческите факти, а съвместната историческа 
комисия да работи до изясняването на спор-
ните въпроси, на 24 май управляващи, опозиция и 
историци триумфално обявиха в Скопие:

- Кирил и Методий са македонски просветители!
- Делото на двамата братя било изцяло ма-

кедонско, а техните ученици Климент и Наум са 
основатели на охридската книжовна школа, коя-
то нямала нищо общо с Преславската школа и с 
българския владетел Борис Първи Покръстител. 
Нещо повече – българският цар прогонил Климент 
и Наум от Плиска и ги запратил в далечния охрид.

- от всички славяни само българите оспорвали 
старославянския език на двамата братя и го прис-
воявайки като старобългарски, а той всъщност бил 
старомакедонски…

Нормално ли е след тази антибългарска канона-
да, която не е спирала в последните 75 години, да 
продължим ухажването на държава, открито сабо-
тираща договора за приятелство и претендираща 
за историята ни?

Нима не виждаме очевидното? република Се-
верна Македония няма никакво намерение да ре-
визира своята история, а историческата комисия 
е само лицемерно алиби пред Брюксел и София, 
докато Скопие получи покана за преговори за ев-
рочленство.

На 1 август 2017 година направихме историче-
ска грешка с договора за приятелство, позволил 
на Скопие да влезе в НАТо, без да получим и една 
отстъпка по спорните въпроси за историята и ези-
ка.

За разлика от нас Гърция подписа Преспанския 
договор и ги пусна в НАТо, след като получи три 
исторически отстъпки от македонска страна:

1) отказ от т.нар. антиквизация на македонската 
история;

2) Промяна на името на република Македония, 
преименувана в република Северна Македония;

3) Промяна на чл. 49 в македонската консти-
туция. Той гласеше, че Македония има правото 
и задължението да защитава македонците, къде-
то и да живеят те, както и да подпомага тяхното 
икономическо и културно развитие. Според Гър-
ция въпросният член може да доведе до искане 
на славянофоните (официален гръцки термин за 
българското население) и помаците за присъеди-
няване към Македония.

А какво получи на 1 август 2017-а членуващата 
в Европейския съюз и НАТо България?

Скопие великодушно се съгласи да участва в 
българо-македонска историческа комисия, която 
да обсъди съдържанието на учебниците по исто-
рия, литература и география на двете страни. И 
нищо повече!

Срещу това скромно обещание от кандидат за 
членство в две международни организации, прис-
вояващ българската история и култура, страна-
член на ЕС и НАТо позволи на Северна Македония 

да влезе 
в Север-
ноатлан -
тическия 
пакт, без 
да полу-
чи и една 
стотна от 
това, кое-
то Скопие 
даде на 
Гърция.

Македонистите дадоха на Атина всичко поиска-
но от тях. А със сключения зад гърба на България 
Преспански договор отправиха териториална пре-
тенция към България, защото географският пока-
зател „Северна Македония“ включва и Пиринския 
край.

По ирония на съдбата четири години по-рано 
Борисов заяви в Благоевград, че България не при-
ема името „Северна Македония“ понеже то пряко 
ни засяга. Не само го прие, но дори приветства 
Преспанския договор, забравяйки какво е казал в 
столицата на Пиринския край.

Пренебрегвайки принципите на добросъсед-
ството и газейки историческите факти, в Скопие 
се отрекоха от споразумението за българския Цар 
Самуил и отказват да признаят българската при-
надлежност на Братя Миладинови, Григор Пърли-
чев, Гоце Делчев. Да не говорим за Илинденско-
Преображенското въстание, което Зоран Зарев 
присвои, после се извини, а сега пак претендира, 
че то нямало нищо общо с българите.

Възползвайки се от спорния термин „споделена 
история“, който ние с лекота им подарихме, ма-
кедонските политици смятат, че „споделено“ зна-
чи законно присвоено. За да докаже истината, че 
вълкът козината си мени, но нравът никога, маке-
донският президент театрално ни заплаши, че ще 
се откажат от еврочленство, ако продължим да на-
ричаме македонския език български.

Ако имахме гръцкото самочувствие и дипло-
матическата вещина на елините, Пендаровски ни 
дава отличен повод да уважим антиевропейските 
му настроения и да заявим на Скопие:

В ЕС се влиза доброволно, а не насилствено!
Докато не признаете българските корени на 

езика си, лабораторно създаден от сръбските ака-
демици през 1945-а, България няма да ви пусне в 
ЕС!

Цар Самуил, цяла плеяда български възро-
жденци и Гоце Делчев са българи и делото им е 
българско! Не приемете ли тези безспорни исто-
рически факти, ще останете пред портите на Ев-
росъюза!

В МВнр на България вече осъзнават, че 1 август 
2017-а е дипломатическо поражение, напомнящо 
на други две български капитулации пред маке-
донизма – насилственото македонизиране на Пи-
ринския край след договора „Тито – Димитров“ и 
предаването на костите на Гоце Делчев на Скопие 
през 1946 година.

Все още не е късно да поправим грешката от 1 
август, ако не искаме тя да се изроди в трета ка-
питулация с даване на българска евровиза за Ско-
пие. Просто трябва да направим тези три стъпки:

1) Без да чакаме изхода от парламентарните 
избори в република Северна Македония, които 
все още не са насрочени, България да прекрати 
участието си в историческата комисия. Всъщност 
съседите ни дава повод за тази стъпка, тъй като 
македонските историци блокираха работата на ко-
мисията с отказа си да заседават до изборите;

2) България трябва да преосмисли термина 
„споделена история“ и да го ревизира. За Скопие 
това е удобна пътечка за легално присвояване на 
български исторически личности и за европеизи-
ране на антибългарския македонизъм;

3) Докато не започне реална преоценка на ма-
кедонската история, докато не се реши „езиковият 
спор“ (или поне не стартира процес на неговото 
осмисляне от македонска страна), президентът и 
премиерът ни не трябва да участват с македон-
ските си колеги в общи чествания на личности и 
събития от нашата история.

Защото общото минало не значи подарена исто-
рия и преотстъпен език!

http://epicenter.bg

ОТЗВУК
Велизар Енчев, дипломат, университетски преподавател, журналист: 

На 24 май Скопие отново присвои 
езика и историята ни

Време е да последваме гръцкия 
пример и да се откажем от 

«споделената история»

Република Северна Македония 
няма никакво намерение да 
ревизира своята история, 

а историческата комисия е 
само лицемерно алиби пред 

Брюксел и София, докато Скопие 
получи покана за преговори за 

еврочленство.
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ИК „НоВАТА ЦИВИЛИЗАЦИя” • НоВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”,  „Сиела”,  „Колхида”,  
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  
„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и 

„Искър”.  Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: 
www. kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 

ВАШАТА СИГУРНОСТ  
Е НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

застраховки 
осигуряване 
финансови 

консултации

www. vdi-broker. com
■имуществени застраховки
■застраховки „живот“
■застраховки финансови рискове
■лични застраховки
■селскостопански застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на отговорности
■финансови консултации
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гр. Ботевград, бул. „Севаст Огнян” № 3
 GSM: 0898444268, 0895962056

e-mail: neovita_stm@abv.bg

Мисирката се събуди рано. С 
изгрева.

огледа се. Другите мисирки 
все още спяха. „Тия цял живот 
такива ще си останат – мисирки 

заспали“, помисли си тя и побърза да застане 
пред излъсканата месингова чиния. В птичарника 
я използваха вместо огледало. „Вярно, не съм 
първа хубост, но поне съм умна... Поне достатъчно 
умна, за да разбера откъде духа вятъра“, рече си 
нашата мисирка.

Тя знаеше, че предстои важен ден и бързаше да 
се подготви.

Днес собственикът на фермата щеше да ги 
събере, за да им обясни какъв късмет имат, че 
точно той се грижи за тяхното добруване. 

Нашата мисирка знаеше, че на събранието 
няма да са в пълен състав, но не се замисляше 
много за това. Все пак някъде дълбоко в малкия 
й мозък упорито дълбаеше въпросът: „Къде 
изчезнаха трите кокошки, които много кудкудякаха 
по събранията?“.

Мисирката тръсна глава, сякаш за да прогони 
досадните мисли и си каза: „Трябва първа да си 
задам въпросите на шефа, че иначе ще се оскубе 
перо по перо“. Плахо се огледа и започна да 
приглажда някои от непокорно стърчащите пера. 

През това време другите мисирки започнаха 
да се събуждат. Лениво излизаха изпод топлата 
слама, очаквайки с досада новините, които ще им 
донесе започващият ден. 

Всички се събраха на двора на раздумка, докато 
чакаха идването на шефа. На своя си мисирски 
език обсъждаха актуалните в момента теми, като 
цената на фуража и новия вирус, който вече 
взимаше жертви в съседната ферма.

Кучетата, които се грижеха за реда в 
стопанството, започнаха да подбират животните 
към средата на двора. Там имаше стара продънена 
бъчва, върху която собственикът на фермата 
обичаше да се качва, когато говори. Скупчиха 
около нея в очакването той да се появи. 

След около 15 минути чакане фермерът излезе 
от голяма бяла къща и тръгна към тях. отдалеч си 
личеше, че е раздразнен и, че това, което предстои 
го изпълва с неописуема досада. С мъка се качи 
върху бъчвата и започна да говори.

Мисирките надигнаха глави, като хем се 
опитваха да чуят по-добре думите на шефа, хем 
по този начин показваха колко много се вълнуват 
от казаното.

Нашата мисирка също изпъваше дългия си врат. 
Думите на фермера всъщност не я вълнуваха. 
За нея беше важно да уцели точния момент за 
въпроса си. Имаше буквално секунди между 
времето, в което той щеше да спре да говори и 
времето, в което другите мисирки щяха за започнат 
да задават въпроси. 

Собственикът замълча за миг. „Дали приключи 
или просто прави пауза?“, чудеше се мисирката и 
все пак реши да рискува:

-  Аз може ли да попитам...?, започна тя, но вед-

нага той я прекъсна.
-  Ти ще питаш после!
„Еми добре, нека да е после“, каза си тя и на-

даде ухо на въпросите, които задаваха другите 
мисирки. „Тия сякаш падат от някаква ферма на 
Марс, то бива тъпи въпроси, ама...“ Мислите й 
бяха прекъснати от гласа на шефа:

-  Ти какво искаше да питаш?
«А сега де, като не се сещам». Мисирката из-

падна в паника. Напъна се. И пак. 

И се сети:
-  Как ще коментирате 

ситуацията в съседната 
ферма и има ли опасност 
за нас?

Фермерът я погледна 
хитро изпод вежди, явно 
доволен от въпроса.

-  В тази ферма закъс-
няха. Ние обаче много по-
рано от останалите взехме 
необходимите мерки, за да 
не позволим това, което се 
случи в другите ферми да 
се повтори тук, каза той и 
изпъчи гърди.

Нашата мисирка бързо 
записа думите му и побягна към птичарника. Там 
две млади мисирки на бърза ръка преписаха 
казаното от фермера. Малките листи, запечатали 
паметните му слова бяха залепени на оградата, 
върху стената на обора и на вратата на 
фермерската къща. Четири екземпляра поеха с 
таен куриер за съседната ферма.

Мисирката организира всичко. След като се 
убеди, че задачата е изпълнена, тя въздъхна 
доволно, настани се в новата си слама, загледа се 
в къщата отсреща и се усмихна.

Тя вече знаеше, че утре собственикът на фермата 
ще я извика за да я похвали и великодушно ще й 
позволи да кълве зърна от ръката му, докато той я 
гали по лъскавите пера.

източник: www.bnr.bg/varna

Доволната 
мисирка 


