
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  

ОТВОРЕНО ПИСМО 

OT: Участниците в дискусионен семинар на тема 
„Актуални проблеми на историята и историографията”, 

проведен от Института за исторически изследвания към Българската академия на 
науките на 15 януари 2013 г. 

Във връзка с проекторешението на италианския докладчик в Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Лука Волонте в рамките на „Пост-
мониторинговия диалог с България“, предложен за гласуване в пленарната сесия в 
Страсбург (21-25 януари 2013 г.), относно непризнаването на съществуването у нас на 
„помашко“ малцинство и език, ние, горепосочените, като европейски отговорна 
интелигенция, държим да обърнем внимание върху следното: 

Думата „помак“ има негативен оттенък и е обидна за голямата част от българите 
мохамедани, живеещи главно в Родопите, защото ги дискриминира от останалите 
български граждани. Тъй като ПАСЕ е доказала с досегашната си дейност, че не говори 
на езика на омразата, употребата на този израз отдаваме на случайност и го считаме за 
пропуск, подлежащ на корекция. 

Същевременно ние изказваме безпокойството си от нарастващите опити за 
фалшификация на българската история, за подмяна на историческата памет, 
оскверняване на светини, свързани с поклоннически места на жертвите, паднали за 
свободата на Отечеството, както и обезличаване на ценностната ни система, пряко 
свързана с нашето културно-историческо наследство. Това е в драстичен разрез с духа 
на мотото на Европейския съюз „IN VARIETATE CONCORDIA“ („Uniti nella diversità“ / 
„Единни в многообразието“ – усвоено през 2000 г. от тогавашния председател на 
Европейския парламент Никол Фонтен, чиято цел е съхраняване на духовната 
самобитност на всяка една страна. 

Със своя доказан професионализъм учените от БАН заявяват, че няма да се 
подадат на подобни провокативни действия, но същевременно изразяват своята 
непоколебимост да дадат отпор на всички антихристиянски, антибългарски, и 
антидържавни пропаганди, които използвайки псевдонаучни подходи целят единствено 
подкопаване устоите на страната и сриване на нейния международен престиж. Това не 
е само национална, но и наша европейска отговорност. 

Ние апелираме към държавните институции, използвайки всички демократични 
средства, да пресекат пътя на всякакви опити за поредната дестабилизация на 
Балканите чрез противопоставяне на нейните народи, защото като гранична зона на 
Европейския съюз това би активирало процеси, чиито последици могат да се окажат 
трудно предсказуеми.  

Обръщайки се към всички заинтересовани среди ние заявяваме, че българската 
научна колегия ще подкрепя със своя авторитет само процеси, които водят до 
икономическа, социална и културна стабилност, защото това е единственият път за 
реализация на едно модерно, балансирано и хуманно европейско поведение. 


