-1-

КЪМ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА КНИЖКАТА НА БЛАГОЙ ШКЛИФОВ "ЗА
РАЗШИРЕНИЕТО НА ДИАЛЕКТНАТА ОСНОВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
И НЕГОВОТО ОБНОВЛЕНИЕ"
ОТ ГЕОРГИ СТАМЕНОВ “ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ”
Тържествуващата бездуховност и профанизация на езика в общуването, в
печата, радиото и телевизията, гласовете за подмяна на азбуката с латиница, и
последните истерични помисли за отпадането на пълния член са част от критичното
състояние и дълбоката криза в съвременния български език. Може да се каже, че
всичко това е продължение на погрома над българския книжовен език и правопис
след 9-то септемврийския преврат 1944 г. С насилствено въведените реформи, с
изхвърлянето на специфичните български букви: Е двойно - Ѣ, (ята) и широкото Ъ –
Ѫ (юса) и отпадането на краесловния ер в думите от мъжки род са нарушени
сакралната традиция и единството на българския език. Осъществено е едно
поругание на хилядолетната ни древност и предателство спрямо българския народ.
Днес, българската общественост няма достатъчна яснота и по отношение на
съществуването и на другите норми на българския език. Според официалното
становище на БАН, на Института по български език съществуват три норми на
българския език - книжовен, Скопска (Югозападен български) и Банатска.
Въпреки това, свидетели сме на официални "преводачи" в междудържавните
отношения на България и Македония... Вследствие на недостатъчно защитена
историческа истина и изисквания от страна на отговорните институции, радваме се и
на гвардия от новоизпечени "преводачи" от "македонски" и в печатните издания. А е
необходимо да се въведе ясно и точно определение - от "югозападен" български на
"книжовен" български! Благодарение на нихилизма, недобросъвестна и заблудителна
е и образователната ни система, която не коментира въпроса с българския език и
употребата му в РМакедония... Какво трябва да се направи? Добре казано е всичко
освен в настоящето издание и в официално премълчаната книга "Борба за език".*
*(Румен Стоянов, "Борба за език", София 2008 г.)
Отърсването от лъжите на македонизма, на антибългарската пропаганда и
сблъсъка с истината за единната ни същност в РМакедония дават възможност за
положителна промяна въз основа на неопровержимите исторически факти. Не може
да се заобикаля тази болезнена тема, още по-болезнена за повече от 2.5 млн. българи
с произход от Вардарска и Егейска Македония и техните потомци в днешна
България. Изкуствено е наложеното разделение между България и Македония,
насилствено е създаден и т.нар. "македонски" език. Всичко е постигнато със зловещо
насилие над българщината, с многобройни жертви (ликвидирани над 30 000 души и

-2над 200 000 минали през лагерите на смъртта - Голи оток и Идризово!). Свидетели
сме на едно от най-големите престъпления на ХХ век!... Затова е необходимо да се
осъществят конкретни стъпки за възстановяване на историческата истина и се спре
отродяването на българите от Македония. Решение трябва да има и това решение се
крие в бъдещето. Дошло е времето спокойно да се намери отговора, който ще усмири
и успокои, и живи, и мъртви. Само по този начин ще можемe да преодолеем
стореното ни зло и изправимe грешките от миналото... Добра основа за
преобразование ще даде официалното поставяне на всички спорни въпроси и те
открито да се дискутират.
Въпреки злостната антибългарска пропаганда, необходимо оръжие за
съграждане на националност различна от действителната, не е трудно за всеки
непредубеден да познае истината. И както е казал народа, "който има очи ке види,
който има уши ке чуе" какво са казали и сторили дедите ни, тези от Македония...Те
наченаха Възраждането, Българското възраждане и заявиха пред света недвусмислено
своята народност...Тези, които отпочнаха църковните борби, борбата за самостойна
Българска църква. Всичко тръгна от Македония, българинът за първи път се
почувствува българин не някъде другаде, а в Македония! Защото, както е казал
възрожденецът (преродбеникот) от Македония "българинът за кокошка не продава
народностьта си..." Каква беше тази сръбска кокошка, "мазна и пушена" та им запуши
устата и проми акълот на нашенците от Вардарот!?...Но "който има съвест ке съзре
вистината"...всичко друго е от лукавия!
Във Вардарска Македония е нужен критичен поглед към незаконно
установените азбука и правопис. Възраждането на истинския ни народен език в
Македония е свързано с ликвидирането на безобразията от натрапените сърбизми, с
изчистването им от езика. Възстановяване на умишлено подменените общи слова с
българския книжовен език....
В днешна България отдавна езика ни се нуждае от цялостно преосмисляне и
оздравителна терапия след нанесените му тежки рани...Основа за решителен прелом
може да стане възстановяването на изконно българските букви, символ на единството
и спецификата на българския език - Ѣ, (ята), Ѫ (юса) - (Б.Ж.В.: тази древна буква е с
прабългарски произход и е съхранила свещенния знак на българите – ІYІ)
Нужно е да бъде узаконено и либерално отношение към диалектното словно
богатство на езика ни...Това е пътя, който може да ни отведе към така жадуваното ни
единство и възможност да възстановим накърнената си цялост...Това, което предлага
проф. Благой Шклифов би могло да стане на дело! В нашето време не може да се
съгражда сигурност и доверие въз основа на лъжи и фалшификации на фактите,
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съображения за добросъседство пред злословието и манипулациите в съзнанието на
нашите братя в Македония. Има истина, която се нуждае от защита и само тогава
бъдещето може да ни донесе просветление, съзидание и духовно единение. Само, ако
уважим и осъзнаем достойното наследство на нашите деди, като приемем отговорно
историята и действителността, такава, каквато е...
Настъпил е момента, в който с взаимно разбиране бихме могли да заличим
болезнените следи от миналото и да си простим... Днес не е възможно да се
заобиколят фактите и от едната и другата страна. Трябва спокойно да се седне на
масата и зряло и отговорно да се погледне бъдещето. Няма по-подходящо време от
днешният ни ден. В Интернет анонимен родолюбец от Вардарска Македония по
повод словоблудството на разбеснял се македонист е записъл: "Въпреки всичко, пак
ще бъдем заедно..." Пак от там, на Благовещение, достойни българи от Вардарска
Македония в защита на директорката на Царибродската гимназия "Св.Св. Кирил и
Методий" в борбата й със сърбомани с отговор-ност и свест на великолепен
югозападен български написаха:
"Ви се восхитувам...Духот на родольубието што зрачи од Вашите
подвизи е силна поткрепа за нас, Вашите сънародници од Македония. Господ
да го Благослови Вашето дело!"
"Пълна поткрепа за истинската българка...от маке-донските българи.
Сме биле и ште бъдем едно цело!!!!!!!!"*
Няма никой друг да ни свърши това, което е необходимо да свършим самите
ние. Нека с Божията помощ отново постигнем духовното си единение в името на това
едно цяло, което винаги сме били и искрено вярваме, че ще бъдеме и в общото ни
Европейско бъдеще!
Гр. София, Благовещение, 2010 г.

