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Каталожен

№618

За тези, които са пропуснали
да се абонират за вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org

излиза 1 път в месеца

Можете да го направите във
всички пощенски клонове и
станции на Български пощи
от 1-о до 15-о число
на всеки месец.
Търсете нашия месечник
за езотерика, философия,
история, икономика и
екологичен начин на живот.
Абонатите на вестника
имат право на безплатна
публикация, реклама и
съобщение за наболели
обществени теми.
Каталожен номер 618.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir. bg

Проф. Андрей Пантев:

Никъде, където
Алиансът се е
намесил, не е
станало по-добре!
Богатите на
планетата нямат
интерес да се
избиват взаимно,
по-коварно е
да се воюва с
посредници, казва
известният
историк на стр. 2

ЕВЕНТУАЛНА
ВОЙНА С РУСИЯ
В УКРАЙНА E
ОБСЪЖДАЛ
БИЛДЕРБЕРГСКИЯТ
на стр. 7
КЛУБ

Разгръща се
антируският
фронт
на стр. 7

ПРОРОЧЕСТВАТА НА СОЛЖЕНИЦИН

Известният руски писател и моралист Александър Солженицин със
сигурност би приветствал днешните действия на Путин - тъкмо той
предрича отвръщането на Русия от Запада. И тъкмо той проповядва
обединението на руския народ.
на стр. 3
ИК "НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ" • НОВИ КНИГИ

Легенда за
мартеницата

В каталога на РП
нашият номер е

618

Васил Станилов,1982 г.

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници “Хеликон”,
“Ориндж”, “Сиела”, “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и
“Нова епоха”, "Елрид", както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“.

Към читателя: “Приятелю, Скъперницата-история е
пренесла през вековете оскъдни сведения за нас - българите. Ние знаем твърде малко за прадедите ни, избрали
земята, която е наша опора, наша твърдина или на езика на прабългарите: наш агъл. Опитах се от пясъка на
времето да пресея една легенда. Легендата за мартеницата! В нея използвах думи, които днес звучат като непознати. Всъщност за едни се знае, а за други се предполага, че са останали от прадядовците ни, които наричам
българи, тъй като те самите са се назовавали така. Не
ме съди строго!”
на стр. 4-5

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

- Професоре, ти беше сред онези четирима депутати, които
навремето гласуваха срещу
влизането на България в НАТО.
Сега - 10 години по-късно, как
оценяваш присъствието на България в
Алианса?
- Оценявам самото съществуване на НАТО
като неоснователно и безпричинно, доколкото
няма заплаха от мащаба на НАТО - сиреч от Варшавския договор, който отдавна не съществува
- която да предполага такава гигантска функция,
мащаби, разходи и проявления. Категорично не
виждам някъде, където НАТО се е намесила, да
е станало по-добре - от демокрацията до икономиката. И намирам, че в крайна сметка това
изостри, а не притъпи напрежението по света.
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Никъде, където
Алиансът се е
намесил, не е
станало по-добре!
Проф. Андрей Пантев:

рала била, заграбила била тивопоставяне руснаците са много по-умерени
Ако българският
- Като наблюдаваш това,
чужда територия.
в разпространяването на данни за ужасяващите
което в момента става,
народ не разбира
- Нашите мастити русофо- жестокости и от двете страни. Но в случая това
имаш ли усещането за
би защо не помислят, че ще не е толкова важно. Много активна е в моменкакво му се случва,
опасност от глобална
честваме отново, през сеп- та войната... да я наречем медийна, пропагандвойна, имам предвид не
значи няма ум за една
тември, кръгла годишнина на. И понеже няма идеологическа мантия, няма
само студена война?
от Съединението. Ами как- друга причина, затова Западът разпространява,
14-годишна
девица,
- Не, смятам, че не може
во е съотношението между че в Русия идва сталинизмът, че Путин е новият
да има глобална война, заказва историкът
българското и небългарското диктатор, цар и прочее. Цялата работа е, че онащото икономиката на боганаселение в Източна Руме- зи дума, която се отнася за Русия и отчасти за
професор
Андрей
тите по планетата е толкова
лия и какво е съотношението Америка, е необятност. Тя все още буди апетити.
преплетена, че те нямат инПантев.
между руското и неруското на- Вижда се, че много общи неща има и в руската,
терес от такова пряко взаимселение в Крим. Ако вървим и в западната икономика. Имаше предположено изтребление. Примерно,
по етнически показател, то то- ние, че ако имаше американски сгради в бивша
американските милиардери
гава Източна Румелия е мно- Югославия, американците не биха я бомбардиедва ли имат интерес да
го по-анексирана, отколкото Крим сега. Но тук рали. Но ето, американците са си извлекли уроубиват руските олигарси и обратно. Много потрябва да кажем на нашите читатели, че неза- ка от войната в Ирак и във Виетнам по-рано - те
фарисейско, по-коварно и по-вероятно като первисимо дали е болшевишка, княжеска, царска, вече не употребяват сухопътни сили и собствеспектива е да се воюва с посредници, облечени
имперска, Русия винаги е била обект на един ни войници.
в някаква идеологическа идиотска мантия, като
външен натиск. Това обяснява защо руснациче ли досега само идеологиите са причинява- Но употребяват чужди сили и страни - нате в повечето случаи, с изключение на културли конфликти. Нали най-големият бич уж беше
пример една Украйна, която в крайна сметния контекст, гледат с недоверие на останалия
комунизмът, защо светът стана по-лош след нека разсипаха.
свят. Защото Кримската война е индикация на
говото рухване? Или както казваше един мой
- Нали знаеш лафа, че америковарството на Запада, който
вече покоен приятел: казваха, че при комунизма
канците ще се бият с Русия до понахлува в Русия, след като
жените ще бъдат общи, сега се оказва, че след
следния украинец? Това е кощунсамата Русия е помогнала
Нека маститите
комунизма те са още по-общи.
на Австрия и на Германия да
ство. И като политически метод, и
анализатори
- Много често у нас се говори, че при кон- потушат унгарското въстание
като морална аргументация.
фликти ние винаги сме заставали на не- през 1848 г.
пресметнат колко - Но вече въвличат и нас в този
правилната страна. Как така при
конфликт. Ето, току-що НАТО
пъти Русия е
един русофилски народ като
одобри създаването на команцяло, какъвто е българският нанападала и колко
ден център в България, говород, властта застава срещу Русия
пъти
е
нападана
рят за хиляди войници за бързо
- ние сме за санкции, ние ще ставареагиране, които щели да ни
ме център на НАТО за бързо реагизащитават. Българският народ
ране, подкрепяме всички искания
Граждани на Русия, не се
разбира ли, според теб, какво
на САЩ и Евросъюза...
безпокойте, това е за
му се случва? Мнозина аналивашата
безопасност!
- Не само това. В момента, ако кажеш
затори казват, че не разбира.
кой е изгонил турците от България, ти
- Е, как да не разбира, като
си неприличен и яростен русофил. Има
може да превключи всякакво
такава отвратителна идеологизация,
копче на радио, на телевизор, на
че някои казват: "Уважавам Достоевкомпютър? Как да не разбира приски, ама не уважавам Путин", като че ли
мерно, че 40 души са изгорени в
Достоевски има потребност от българско признание. Не всички имат такаОдеса, двама от които, казват,
ва култура и не всички имат доблест.
са етнически българи? Как да не
Смятам, че Русия отново не е разбраразбира как се потули работата с
на, няма поука от никаква историческа
малайзийския самолет над Украйретроспекция. Те не могат да разбена? Ами ако не разбира, значи той
рат, и това е от времето на монголскиняма ум за една 14-годишна девите походи и походите на рицарите, че
ца!
руснакът може всичко да понесе освен
- Според теб каква е разликата
унижението на чуждо управление. Така става и
Защо маститите анализатори не направят
между
патриотизъм
и патриотарство?
при Наполеон, когато Наполеон казва "вие не сметка за едно съотношение в исторически план
Патриотарството
е
професия.
Патриотизмът
сте вече крепостни", така става и при всичките - КОЛКО ПЪТИ РУСИЯ Е НАПАДАЛА И КОЛКО
е
свещено
чувство,
което
няма
нищо
общо с хотези опити по-късно, в Кримската война и пр. ПЪТИ РУСИЯ Е НАПАДАНА. В крайна сметка,
норарни
карти,
със
субсидии
и
с
предложения
за
Никакъв урок не е изведен от ирационалното в повечето случаи, когато Русия е нападала, то
министерски
кресла.
поведение на руснаците, което обаче е изпълне- е било, за да освободи балканските християни.
но с достойнство. И на Нюрнбергския процес се Във всички други случаи всяка военна акция на
- Как мислиш, в тази ситуация лява партия
обсъжда тази тема - имали са всички сведения Русия е била в отговор, а не предприета от нея.
като БСП какво трябва да предприеме?
колко имат, какво могат, с какви сили разполагат,
- Трябва да предприеме ярката демонстра- Тези дни прочетох една твоя мисъл - че
и въпреки това онова чувство, заради което беция,
че вече няма да обяснява действията си
при война първо умира истината. Имаш
логвардейците тръгват с Хитлер срещу Сталин,
със
съюзнически
и коалиционни ангажименти.
предвид едностранчивата пропаганда, комисля, че още не е осмислено. А една история,
И
трябва
да
покаже,
че е по-добре да остане не
ято особено в случая с Украйна не пропукоято не е осмислена, тя още не е наука.
на
първите
места,
отколкото
да загуби своя обска реалните факти, а пропуска само удоб- Всъщност в момента единствен реален
лик на партия ако не на бедните, то поне не на
ни инсинуации и внушения?
факт, с който се обосновава яростно на- Единственото нещо, което можем да кажем богатството.
сажданата теза за "агресията на Русия", със сигурност, е, че първа жертва на войната
Интервю на Велиана ХРИСТОВА
е присъединяването на Крим. Т.е. анекси- става истината. Факт е, че при сегашното проhttp://www.cross.bg/rysiya-razbira-nato
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КВАНТОВ
ПРЕХОД
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ПРОРОЧЕСТВАТА НА СОЛЖЕНИЦИН
Известният руски писател и моралист Александър Солженицин със
сигурност би приветствал днешните действия на Путин - тъкмо той
предрича отвръщането на Русия от Запада. И тъкмо той проповядва
обединението на руския народ.

“Огромни пространства, които никога
не са били част от историческа
Украйна, като Новорусия, Крим и целия
Югоизточен край, са насилствено
вкарани в състава на днешната
украинска държава и нейния стремеж
към желаното НАТО. Изтикването на
Черноморския флот от Севастопол (който
и по съветско време никога не е бил част
от Украинската ССР) е долно и злостно
поругаване на цялата руска история на
XIX и ХХ век. При тези условия Русия
няма по никакъв начин правото да
предаде равнодушно многомиллионното
руско население в Украйна, да се отрече
от нашето единство с него.”

Род. на 11 декември 1918
г., Кисловодск, Русия поч. 3 август 2008 г.
Москва, Русия

„Московские новости“, 2006 г.

Русия няма право
да предаде интересите
си в Украйна
Украинските власти подпомагат
американците да сe отслаби Русия
За Крим
В самостоятелното си развитие - дай,
Боже, на Украйна всякакъв успех. Утежняваща нейна грешка е именно непомерното
разширяване на земите, които никога до
Ленин не са й принадлежали: две Донецки
области, цялата южна ивица на Новорусия
(Мелитопол - Херсон - Одеса) и Крим. (Приемането на Хрушчовия подарък е най-малко
недобросъвестно, присвояването на Севастопол, въпреки, не казвам, руските жертви,
но и съветските юридически документи са
държавна кражба...)
Колко руснаци с негодуване и ужас са
преживяли това безволно, неоспорвано по
никакъв начин, без най-малки протести, от
слабост на нашата тогавашна дипломация, предаване на Крим за 24 часа. И предателството при всеки следващ конфликт
за Крим. И безпрекословно, без най-малки
политически крачки, даване на Севастопол,
диамантът на руската военна доблест. Това
злодейство е извършено от нашата избрана власт - обаче, и ние, гражданите не се
възпротивихме навреме. И сега дълго време, следващите поколения ще трябва да се
примиряват с това...
Изтеглянето на Черноморския флот от
Севастопол е неизменна злостна подигравка над цялата руска история на XIX и
ХХ век. При всички тези условия Русия под
никаква форма не смее равнодушно да предаде многомилионното руско население на

Украйна, да се отрече от нашето единство
с тях.
За руския език
Украинските власти избраха път на усилено изместване на руския език. Не само
отказаха той да бъде втори официален
държавен език, но енергично го изместват
от радиопредаванията, телевизията, от печата. Във ВУЗ-те от приемните изпити до
дипломния проект - всичко е само на украински, а ако терминологията е ограничена
- измъквай се. От училищните програми
руският е напълно изключен, водят го за
„чужд", изучава се факултативно; напълно
са изключили историята на Русия, а от програмата по литература - едва ли не цялата руска класика. Звучат такива обвинения,
като „лингвистична руска агресия" и „русифицирани украинци - пета колона". Така се
започва не с методичен подем на украинската култура, а с потискане на руската. И
упорито притискат Украинската Православна Църква, тази, която е останала вярна на
Московската Патриаршия, с нейните 70%
православни украинци. ..
Фанатичното потискане и преследване на
руския език (който в минали допитвания е
бил признат за основен от над 60% от населението на Украйна) се явява просто зверска мярка и е насочено срещу културните
перспективи на самата Украйна.

Зa украинския език
(Твърде изострени и удивително точни
изглеждат всички мисли и пророчества
на Александър Исаевич в светлината на
това, което днес се върши в Украйна)
В откъснатата Галиция, под австрийско
влияние се е развил изкривен украински
не народен език, смесен с немски и полски
думи...
Даже етническото украинско население
не владее свободно или не използва украи
нския език. Значи, предстои да се вземат
мерки украинците да проговорят украински.. След това, очевидно, ще бъде наложен
украинският и на руснаците (а това няма да
стане без насилие). След това: украинският
език днес още не се използва по вертикала
във висшите слоеве на науката, техниката
и културата - тябва да се изпълни и тази
задача. Нещо повече: трябва украинският
език да стане необходим в международното
общуване. Може би на всички тези културни
задачи ще им трябва повече от век. А днес
четем съобщения за тормоза над руските училища, даже хулигански нападения в
тях, за спиране на транслациите на руската
телевизия на места и даже за забрана на
библиотекарите да разговарят с читателите
на руски - нима това е пътят на развитие на
украинската култура?
За плановете на Запада
Антируската позиция на Украйна е точно
това, което е нужно на Съединените щати.
Украинските власти услужливо подпомагат
американската цел да се отслаби Русия.
Така бързо се стигна до „особените отношения на Украйна с НАТО" и до ученията на
американския флот в Черно море. Неволно
си спомняш за безсмъртния план на Парвус
от 1915 година: да се използва украинския
сепаратизъм за успешното разпадане на
Русия...
Александър Солженицин
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лучило се през лятото на 642 година.
Канартикинът Баян /първородният син
на хана/ повел четиримата си братя Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек на лов към устието
на Дуна-река. Сестра им Хуба, която като всяка
българка стояла на седлото не по-зле от братята
си, пожелала да ги придружи.
Дълго яздили петимата прабългарски князе и
младата княгиня. На рамото на всеки от тях нетърпеливо размахвал криле верен каргуй/сокол/ в
очакване да се спусне към плячката.
Препускали хранените коне и копитата им сякаш отмервали ритъма на български танц. Верни
чиготи отговаряли с живота си за първородния
син на хана, братята му и за сестра им.
Когато слънцето за пети път се показало зад
планината, която другите наричали Българска, а
българите - Юндола, което ще рече Конска, дружината навлязла в гъстите гори на делтата на Дуна-река.
Три дни бродили братята и Хуба покрай делтата, три дни газили мочурища и се провирали през шубраци и бръшлян. На четвъртия излезли на открито. Пред тях се ширнала Дуна.
Шестимата,затаили дъх, отпуснати на седлата,
съзерцавали неспирния бяг на Великата река.
Стояли и си спомняли песните на баби и прабаби
за нея. Песни в които се разказвало за подвизите
на Ирник, Бузан и Заверган....
Изведнъж пред ездачите на малко възвишение, застанал цял в бяла светлина грамаден
сребърен рогач. Върху главата му сякаш било порасло заскрежено дърво. Запънал предни крака,
рогачът не мърдал.
Аспарух без да сваля поглед от елена, поставил стрела на тетивата и я опънал. Бялото същество продължило да стои неподвижно. Хуба посегнала и отместила лъка на брат си и стрелата
със съскане изчезнала в блатната растителност.
Еленът не се уплашил от хората, а на скокове
навлязъл в реката и се понесъл към другия бряг.
Там имало брод!
Хуба, без да откъсва очи от красивото животно, продължила да шепне на брат си Аспарух да
не убива елена. Братята и също били вторачили
очи в рогача, който като на сън се отдалечавал в
реката, скок след скок, бавно, бавно, бавно. Едва
когато излязъл отсреща и застанал сред гъстите
борове като искрящ бисер с атлазена наметка, те
се спогледали удивени.
Рогачът им заприличал на дух, който им сочел
път, но накъде? Навярно това бил пътят, по който
са минали татко Ирник, Бузан и Заверган. През
този брод са минавали хранени коне, ако не са
минавали, сега щели да минат и Баян вдигнал
коня си на задни крака. Братята му се прилепили
до шиите на своите коне, готови да го последват.
В този момент Хуба видяла някакъв каргуй
да кръжи над тях. Сигурно носел вест от Абаба столицата на Велика Кубратова България, която
гърците наричали Фанагория.
И наистина, птицата като камък се спуснала
надолу и кацнала на Баяновото рамо. Бил един
от неговите хранени каргуи, от тези, които можели да намерят господаря си и вдън земя да е пропаднал. На крака му имало вързан черен конец.
Сякаш черна мълния поразила сърцата на
младите ловци. Зла вест ги канела да тръгнат на
път. Хранените коне се понесли към престолния
град. Чиготите /конниците/ едва успявали да ги
следват. Най-отзад летели каргуите. Техните крила били слаби да надмогнат обичта, която тласкала рожбите към агъла на техния стар баща.
Край одъра на Кубрат горял буен огън. По
ъглите тъжно висели бойните хоругви, видели
славни победи. Кубрат топлел изстиващите си си
нозе, но огънят в кръвта му бавно гаснел, въпреки
че голите му пети докосвали живи въглени. Край
него били насядали бойците, сражавали се в не
една битка за Велика България. Редели словата
си бавно и с достолепие и всеки казвал, че както ханът-обединител реши, така ще е най-добре.
Както били следвали волята му и били побеждавали враговете, така и сетната му воля щели да
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изпълнят.
Последен взел думата кавхан /върховен командир/ Чако. Много стар бил той и отдавна бил
забравил колко тежи българската сабя, но умът
му бил по-остър от нея....
От времето, когато била посадена в утробата
на майката-земя семката на българите, техният
ластар се влачел, разклонявал, но не умирал. Оттогава всяка пъпка, всяка издънка знаела кое да
се слага най-отпред. Когато враг нападал българите, багатурите, бойците се хвърляли върху
него със сабя в ръка и гинели без страх, защото
зад тях били жените и децата, но не техните жени
и деца, а продължителите на името българско.
До сега от устата на канаювиги /велик хан,
хан на хановете/ Кубрат не била излизала нито
една погрешна заповед към бойците. Последната воля на хана обаче била да остави ханството
и на петимата си сина. Преданията разказват, че
някогашните ханове убивали всичките си синове,
с изключение на един, наследникът на златната
сабя.
Хан Кубрат оставял ханството и на петимата
си синове,защото петима пет пъти по-добре ще
съдят и пет пъти по-силно ще бранят България.
Сега, когато студът щял да стигне до сърцето на
хана, най му била мила кръвта на синовете му.
Отгледал ги като малки вълчета. Кумис са лочили
от шепите му. Не можел един да направи хан, а
другите да прати на дръвника или да ги прогони
да се скитат по чужди земи.
етимата синове влезли в стаята на хан Кубрат и без да погледнат никого се хвърлили ничком пред постелята на своя татко.
Ханът наредил на стражите да влязат. Боилите
изтръпнали. Нима старият хан все пак е решил
да се вслуша в съвета на кавхан Чако? Нима хан
Кубрат ще изпълни завета на дедите си?
Със сетни сили ханът заповядал да му дадат пет копия и да ги вържат на сноп.След това
тържествено попитал синовете си - Баян, Котраг,
Аспарух, Кубер и Алцек кой от тях се наема да
счупи този сноп. Никой от петимата не помръднал. Това се харесало на канаювиги Кубрат. После кимнал на канартикина, първородния Баян
да опита първи. Покорно се навел синът и сграбчил наръча. Сухото дърво на дръжките само изпукало. След него опитали и останалите. Снопът
не се поддал на яките десници на нито един от
тях.
Кубрат с охкане посегнал към кордата. Взел
едно копие и го допрял до коляното си. Дръжката
изпращяла и се счупила. След това втора, трета,
четвърта, пета. Усмихнали се ханските синове.
Това ли било? Не, не било само това. Баща им
искал да им каже нещо друго.
Владетелят вдигнал ръка. Оставял той на своите синове своята бащина заръка. Оставял им
своя народ, чиготи и багатури, копията им, хранените им коне. Заръчал ханът да владеят всичко общо и да не се делят,з а да не ги пречупят
враговете им. Заклел ги хан Кубрат в името на
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Тангра да не се делят и да не враждуват помежду
си, защото името на България не бивало да бъде
заличено от лицето на земята. Ако престъпели
клетвата му, ханът ги проклел да станат роби и
роби да раждат...
Петимата синове на хан Кубрат се изправили и
навели глави във високо скръстените си ръце. Не
искали никой да ги види,че плачат пред мъртвото
тяло на старият им баща
Навън писнала гайда. Тъпан забил тъжно и напрегнато. Думтенето му се понесло навред, където имало български племена, за да съобщи за
смъртта на канаювиги Кубрат, създателят на Велика България. Полетяло слънцето и като тъпан
задумкало,за да узнае целият свят, че е умрял
голям воин и човек..
Много хора се раждат на земята,но малцина
умират човеци.
Скърцали колелата на талигите. Чаткали копитата на впрегатните, ездитните и хранените коне.
Неусетно гаснело дневното светило. И в прехода
между деня и нощта се раждала нова мелодия
и нова песен. От време на време в песента се
втурвал един спомен - споменът за неотдавнашни битки с кръвожадния поробител..
Изведнъж един друг глас потопил в себе си
всичко останало. Дуна-река! Хан Аспарух със
своя народ стигнал до голямата река. Реката, за
която бил чувал от прадядовците, с които хан Заверган обсаждал Константинопол. Реката, която
още пеела песни за победите на Бузан. Реката,
която скрила навремето Ирник.
анът отишъл до брега да се срещне очи в
очи с великата Дуна-река.
Насаме! Да и припомни предишната
среща. Аспарух търсел познатия брод. Ослушвал се да чуе гласа на водите. Затихвал ромонът
на реката. Тя искала да чуе сърцето на човека.
Застанал на брега, Аспарух си спомнял...
Горяла Абаба - Кубратовата столица. Горяла Велика България. Гинел българският народ.
Плачели сърцата на Кубратовите синове, защото
с цялото бедствие, което ги било сполетяло, на
тях им се било случило най-лошото. Хазарският
хаган Ашина бил пленил сестра им Хуба. Да се
сражават с нашественика означавало да осъдят
на смърт родната си сестра. Да бягат - значело да
я изоставят. Петимата братя наистина не знаели
какво да сторят.
В деня на последната битка пред тях се появил
самият хаган Ашина. Всемогъщият хаган Ашина
приветствал петимата братя от рода Дуло, което
ще рече Хранени или силни коне. Родът, който се
славел с това, че вдигнал на бой уногурите, кутригурите, котрагите, купибългарите, дучибългарите и чдарбългарите срещу тюрките и разпрострели по цял свят славата на Голяма България,
на Велика България.
Ашина искал от тях да му се подчинят и да се
поклонят пред него като господар, а всички други
права да си запазят - земите и племената. Докато Ашина говорел с братята и, Хуба се опитала
да се прониже с нож. Хаганът наредил да вържат
ръцете и, за да и бъде попречено за следващи
такива опити.
Хуба казала на братята си да бягат и да не
мислят за нея. Българските племена да спасяват,
тъй като тя била нищожна цена за свободата на
българите.
Войските стояли една срещу друга притихнали. Само откъм стана на българите се чувал глух
тътен. Тъпан ли било или туптенето на сърцата
им, което се сливало в едно силно туп-туп, туптуп, туп-туп, туп-туп....
Баян останал със сестра си Хуба и признал господството на хазарския хаган. Котраг се отправил на север, а Аспарух, Кубер и Алцек - на юг, да
търсят земя без поробители. Те тайно се разбрали с Хуба, че когато намерят свободна земя за
своите племена ще и изпратят каргуй със вързан
златен конец на крака.
Стоял Аспарух на брега на Дуна-река и си
спомнял...Ашина приел при себе си Баян за кавхан, но на другите братя не простил непокорство-
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то и тръгнал да ги накаже. Чиготите
се сражавали люто с хазарските преследвачи. Хранените Аспарухови
мъже гинели един след друг, бранейки племето от робството, което препускало по петите им.
Българите трябвало да избират или водите на
Дуна, или стрелите на хазарите. Алцек и Кубер пратили вест, че ще се оттеглят нагоре по реката да
търсят брод. Къде е бродът на дедите им? Дуна пазела тайнате си. Влачела уморено мътните си води
и не давала никакъв знак....
Когато третият Кубратов син вече си мислел, че
Тангра го е изоставил и забравил...на отсрещния
бряг се появил сребърният елен. С няколко скока
преминал реката. Постоял малко на сушата, изтръскал се и с рев като боен рог се понесъл обратно.
Аспарух вече знаел - това е белег от Тангра! Знамение за него и племето му! Дал знак и тъпаните
задумкали. С лявата ръка ханът сочел брода на
жените и децата, а с дясната канел войската да го
следва на бой.
Хуба чакала вест от братята си. Двамата с Баян
разбрали, че Котраг е намерил паша за конете си
на север от Болга-река, но вест, че е намерил свободата, кой знае защо не пращал. Един ден, един
от последните дни на зимата на прозореца кацнал
каргуй! Хуба го познала. Това бил храненият каргуй
на Аспарух. На единият крак лъщял златен конец.
Аспарух бил намерил свобода за народа си! Хуба
и Бат Баян тайно напуснали двореца на Ашина с
голяма чиготска дружина. Разбрал за бягството им,
хазарският хаган изпратил след тях най-бързите
конници. Врагът бил по петите на бегълците. Пред
тях - Дуна, зад тях хазарите.
Кубратовата щерка вързала дълъг бял конец за
крака на каргуя и го пуснала да полети, брод да
намери, при Аспарух да ги заведе. В този момент
просъскала хазарска стрела и Баян политнал напред. Конецът започнал да се изплъзва от ръката
му. Цялото кълбо полека се размотавало и се обагряло от ранения Баян.
а отвъдния бряг се появил Бял Конник! Хазарите обърнали коне и побегнали. Те знаели
кой е той - Аспарух. След като и последния
от Баяновата дружина минал през брода, Аспарух
прегърнал сестра си и я повел към агъла, високо в
планината. Когато стигнали горе на билото, братът
изтрил сълзите на Хуба и дал знак, че ще говори.
Глашатаи повтаряли думите му един след друг, за
да ги чуят всички българи.
- Братя - извисил глас младият хан. Една заръка
ни остави канаювиги Кубрат - моят баща: да не се
делим и разделяме - и ние не я изпълнихме. Сега
плащаме с кръв. С братска кръв.
Хан Аспарух вдигнал високо кървавия конец и
тръгнал сред войниците. Воините падали по очи
на земята. Аспарух ги вдигал и ги закичвал с бяло-алената нишка. И когато конецът свършил, тойколобърът на всички българи коленичил и издигнал
глас:
- О, Тангра, създателю на всички сътворени неща.
Небе, което подчинява всички на своя ред, направи
така, че когато потрябва, тези късчета да се съединят отново в едно цяло без начало и без край.....
Така се е родил един от най-хубавите български
празници-празникът да се кичим с мартеници. Затова ние, българите, на първия ден от пролетния
месец, който днес наричаме Март, се закичваме с
бяло-ален конец, та нишката, която ни свързва, да
не се прекъсва.
За сме здрави! Да сме весели! Да сме щастливи!
Да сме българи!
С хубост срещу злото - как хубаво го е казал народът!
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"СОЛЕЙ ТРАНС" ЕООД
Извършва транспортни услуги
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2,
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

Биодинамична характеристика
на м. март 2015 г.
Най-важният месец за
успешен старт на цялата
земеделска година. Имаме
важни, неотложни задачи
и подреждане на работата
за цялата пролет. Смятам,
че предварителната подготовка, която сме направили
през есенно-зимния период
ще ни помогне да се справим успешно. Нужно е обаче да следим внимателно
календара, за да можем да
използваме всеки благоприятен ден и час, защото подреждането на планетите и
тяхната динамика ни предвещават много катаклизми
с резки промени и неблагоприятни дни.
Много от планетите през
целия месец ще бъдат със
силен воден импулс плюс
четирите водни тригона: 3,
4, 10 и 25 март. Малко светлина от Меркурий и Нептун
и малко топлина от Плутон
и Венера, но вероятно само
в края на месеца заедно с
топлинен тригон на 30 март.
В общи линии и вероятност
от 2 до 8 очакваме силен
вятър с бързи промени и
тенденция за буря. До 15-и
малко затопляне, но с бързи
и резки промени, неспокой-

но с кратки бурни дни, с
дъжд и сняг в планинските
райони. Около 15 март възможност за слаба гръмотевична буря. Периодът 1826 - с най-неспокойни и променливи дни, с бурни ветрове, свързани с най-големия
морски прилив от 100 години досега - на 21 март. Накрая очакваме вече хубави
пролетни дни. И още един
феномен - пълно слънчево
затъмнение 20 март - 11,47
ч. От нашия район ще се наблюдава частично.
Понеже споменахме за
важни задачи, нека ги изброя по-подробно:
- ранна пролетна резитба на дърветата и лозите,
задължително при Низходяща луна в дни „плод“
и „цвят“. Много колеги се
оплакват, че не им стигат
само тези дни. Вероятно
причината е ненаправената
лятна резитба, която би намалила сегашната работа
поне с 40%. Ако сега трудно
режем лакомци без плодни
пъпки по 1 м и дебели като
палеца, подсказва, че в края
на лятото не сме премахнали този лакомец, когато е
бил 5-6 см. Рязането ще ни

спести голяма част от необходимия разтвор за следващата задача - пролетното
пръскане. Напомням, че е
нужно редуване на препаратите. Ако в късното есенно пръскане сме ползвали
колоидна сяра 1:400, сега
е ред на 2% бордолезов
разтвор или обратно. Хубаво обливаме клоните на
дървото. Видът на Луната
не е важен;
- следва мазане на
стъблото и дебелите клони
с пастата на Мария Тун. Как
се приготвя, сме обяснявали много пъти. Практиката с
бяла вар не е полезна, както
смятат мнозина. Задължително замазваме местата
на отрезите. Няма проблем,
за да си разнообразим работата си и да засадим през
това време някое овошка
или лозичка, при биологична технология - при готови
дупки от есента, това няма
да отнеме много време. Измерено: двама човека - за
1 час 4 дръвчета или 10
лозички и то много качествено, което ще проличи
след 3-4 години. Отрязаните през февруари резници
от върбите за пчелна паша
залагаме за вкореняване по
време на Низходяща Луна,
за прашец - в дни на Близнаци или Везни, а за медоносна паша в дни на Лъв и
Стрелец.
Темата за пчелите довър
шваме с първия преглед на
пчелното семейство традиционно през март. Целесъобразно е да се прави в дните на Близнаци, Везни или
Водолей, но при условие
че има цъфтящи растения.
При установен недостиг
на храна се залага пчелна
пита или вечер подхранващ
сироп 5 л - 1:1. В случай на
продължителни до седмица
лоши дни и пчелите не летят, се захранват с голямо
колкото длан парче тесто
от мед и пудра захар. Така
ще имаме подбуждане за
излюпване на нови пчели и
игнорираме въздействието
на лошото време.
За работа с компоста
имаме цели 13 дни, но при
предстоящата
динамика
е достатъчно да обърнем
внимание на 5-и и 10-и
март, когато времето е найблагоприятно за залагане
на готов компост в градината. От работа изключваме
дните 15, 19 и 20 (денят на
затъмнението) до 14 часа.
Пролетното
равноденствие настъпва с навлизането на Слънцето в знака
на Овена - 21 март 0:49 ч.
Заети с работата си да не
пропуснем хубавия празник
на пролетта, а в последната
неделя на март да настроим часовниците си по лятното часово време.
Успех!
Димитър Стоянов
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(От бр. 2)

инж. Ради ПАНАЙОТОВ

Не по-малко опасна за нас би била замяната на кирилицата с латиница, използвана и за
целите на панислямизма и пантюркизма, които през изтеклите “преходни” години са в масирано настъпление както у нас и около нас,
така и в страните от бившия Съветски съюз;
при това толерирани и съвсем явно подкрепяни от Съединените щати. Всъщност, в тези
планове за създаване на така наречената
“Ислямска дъга” (включваща Турция, България,
Македония, “Велика Албания” и всичко, което
за турския пантюркизъм е “страната Туран”), с
оглед противопоставянето й на Европейския
съюз, на приемането на латиницата се разчита
като на “приобщаващ” фактор.
(Виж статиите на Тамара Шишманова във
вестник “Монитор”: “Интригата Кронщайнер
– Петър Стоянов е етап от турцизацията на
България” от 09.11.2001 г., “Протежета на Сорос
петнят българската история” от 13.03.2002 г.,
“Либералният сценарий за България предвижда
тя да стане доминион на Турция” от 28.03.2002
г. и “Как южната ни съседка преиначи историята” от 02.04.2002 г. Също: статията на Волен
Сидеров “Как си плащаме, за да ни разцепват”
във вестник “Монитор” от 25.03.2002 г.)
Но да погледнем към другите същностни
страни на въпроса за езика и писмеността.
От посоченото интервю на двамата българисти администратори във вестник “Македония”
от 27.09.2000 г. можем да вземем три аргумента:
“Има нещо, което често се забравя, когато се
говори за писмени системи. При йероглифите
имаме работа с един навик за работа с образи, така тук ние имаме един навик за работене
със звучене. Това, уверявам ви, колкото и да
не личи, е много силно свързано с емоцията
на възприятието, свързано е дотолкова, доколкото ритъмът на поетическата реч, на границата дори на съзнателното и несъзнаваното.”
(Мисъл не особено свързана, но ясно е, че при
интервю е трудно постигането на гладкост на
изказа, както при писане.
Тогава да се надяваме, че правилно усещаме смисъла и че той съответства на казаното
по-нататък.) Също така: “Ако изобщо възприемем латиницата, за да се приобщим към

Опитът да бъде заменена
кирилицата с латиница
Езикът и писмеността като
обект и средство за психотронно
въздействие
Невежество, престъпно
съглашателство и продажност
подпомагат противниците
на българския дух
Европа, ще направим една голяма част от хората
неграмотни. Това в бъдеще обрича на отмиране
нашата литературна класика. Представете си “Аз
съм българче”, как ще се издаде това стихотворение на латиница?” (Малко е да се каже това само
по отношение на класиката или само за българската класика. Нея и без това мнозина отдавна
я обявяват за незначителна. Низвергнаха Вазов,
Ботев и колко други велики българи, и “успешно”
ги отстраняват от българските учебници.) Доста
свенливо и придружено с редица уговорки за “политически неутралитет” по-нататък в интервюто
все пак прозвучава признанието: “Не виждам
какво пречи тук кирилицата.” – има се предвид
приобщаването ни към други култури. Ами да! Не
съществуват пречки. Пречка е всъщност българският народ пред стремежите на днешните глобализатори, въобразили си, че сега е моментът,
по техен модел и под тяхно ръководство да бъде
наложен така нареченият “Нов световен ред”,
в който има място само за една култура и един
език.
Методът, както видяхме от една страна, е приложение на принципа “Разделяй и владей!” и по
отношение на езиците и писменостите.
От друга страна, подобна намеса в езика
представлява приложна психотроника от найсатанински вид, тъй като езикът не е само
средство за общуване, а най-вече инструмент
за настройка на съзнанието и цялостната чо-

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN

Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2014 г.
Пролетна култура (Дава най-добри резултати, ако се сади напролет!)
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Земята, върху която е сята, беше целина
- не е обработвана последните 25 години и не е натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите
граници на еко селището от родови имения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшеницата, но са
по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с
ниска степен на окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на
витамин Е.
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на почвата, като
може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Добивите от нея почти не
се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени торове.
Тел. 0877 309 954; 0888 693359

вешка същност за изпълнение на мисията,
която всеки един народ има тук на Земята.
Това е вибрация, енергия, която е географски и дълбоко генетично свързана със своите носители.
Нека за пояснение си представим функционирането на електродомакинските уреди. За тях е
необходим ток с определени параметри (честота, напрежение, сила и пр.) и всяка тяхна промяна води до спиране или повреждане на тези
уреди. По същия начин промените в езика и писмеността се отразяват на съзнателно и подсъзнателно ниво, променяйки общия биоенергиен
потенциал на личността. Това показват психометрични и радиестезични изследвания, но малкото информация за тях създава за недобросъвестни знаещи голямо изкушение за намеса с
цел контрол и влияние.
По-нататък: измененията в езика и писмеността (наред с много други явления) следват
промените на фините космически вибрации в
различните зони, през които преминава Земята
заедно със Слънчевата система, галактиката и
пр. Това е свързано и с процеси в други, неосезаеми за повечето хора измерения. Затова през
определено време (но по естествен път!), се налагат промени. Става обаче въпрос за столетия
и хилядолетия, а не за десетилетия или от днес
за утре, към което все по-усилено и нетърпеливо
се опитват да ни подтикнат.
Можем да направим и друго сравнение, от
което се вижда сложността на системата език.
Ако си представим каква многообразна и сложна музика съществува на базата на седем тона,
то колко ли по-сложна е “музиката” на езика, изграждана с помощта на 25 – 30, а в някои случаи
до 80 звука?! И тук имаме “мажорни” и “минорни”
“гами”, “диези” и “бемоли”, съзвучия и дисонанси . . . Нещо повече, в музиката честотите на
тоновете (условно или доста по-бавно променливи) са фиксирани, докато в езика са налице
фонетични закони, променящи самите звуци.
Промяната на всеки един звук се отразява на
всички останали и така цялата система с течение на времето се променя. (Например, думата
“пашеног” след няколко столетия се превръща в
“баджанак”, а “хан” преминава и се “разклонява”
в “кхан”, “кан”, “к(х)анас”, “кънязь”, “княз”, “кесар”,
“цезар”, “цар” и пр., при което след време връзката избледнява и хората започват да смятат, че
ползват заемки от други езици.) Тоест, налице е
крехко динамично равновесие във фонетично и
словно отношение. Тогава, познавайки донякъде въздействието на музиката, колко по-фино и
дълбоко ще е въздействието на речта и писмеността!
(Продължава в следващия брой)

КВАНТОВ
ПРЕХОД

За да влезете в този клуб,
трябва да разполагате с две
неща - да умеете да мълчите,
но наистина да умеете мълчите дори да ви измъчват, и да
разполагате с пари - много, много, много
пари.
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Един от най-елитните клубове в света,
групата на Билдербергите е изключително
затворена. Те не обичат да се афишират,
срещат се веднъж годишно на тайна конференция в най-луксозните хотели в света
и ако се вярва на историите, от тях зависи съдбата на планетата. В известен
смисъл има доза истина в това - в клуба на
Билдербергите влизат само и единствено
най-богатите и влиятелни хора в света на
бизнеса и политиката.
Украйна е сред основните теми, които са
обсъждали на тайна среща участниците в
Билдербергския клуб
Билдербергският клуб се счита за една от
структурите на т. нар. “Световно правителство“, участващо в глобалното вземане на решения. Предполага се, че през миналата година август (бел. ред.) той се е съсредоточил
върху съгласуване на действията на САЩ, ЕС
и техните съюзници в Югоизточна Азия, в отговор на войната в Украйна, на руско-китайската газова „сделка на века“, и готовността
на Запада за пълномащабна световна война.
На сайта на конференцията се казва, че
„няма ясна програма“. Освен Украйна, сред
въпросите на тридневната среща, която се
проведе през 2014-а г., има и такива, свързани с обмена на разузнавателна информация и
възможните начини за по-нататъшно развитие
на Европа.
Билдербергският клуб (Bilderberg group) е
неформална годишна конференция с около
130 участници, повечето от които са влиятелни
хора в политиката, бизнеса и банковото дело.
Входът за конференцията е само чрез лична
покана. Участниците имат право да използват
за свои цели заключенията на конференция-

Ако си мислите, че уж избраните демократично от народа президенти, премиери и министри управляват света, грешите. Тайни общества контролират целия свят и взимат
решения за живота на милиарди човешки души всеки ден. Повечето им лидери предпочитат да стоят в сянка, далеч от прожекторите. Но през вековете силата на тези организации е станала толкова голяма, че е невъзможно да останат в сянка.

ЕВЕНТУАЛНА ВОЙНА С РУСИЯ
В УКРАЙНА E ОБСЪЖДАЛ
БИЛДЕРБЕРГСКИЯТ КЛУБ
http://www.globaledemokratischeunion.com

та, но да предоставят информация за това кой
е направил изявление по един или друг начин,
е строго забранено.
Организацията съществува от май 1954 г. и
е създадена в холандския град Остербек в хотел „Билдерберг“ от разузнавателните служби
на САЩ, за да запазят контрола над европейския елит. Тъй като методите за пряка намеса
на САЩ в европейските дела предизвикват

определено възмущение сред обществото, е
създаден „Алианс“, наречен по-късно Билдербергска група, планиран като „клуб за размишление“ за представител на управляващите
кръгове на най-големите корпорации и страни
– членки на НАТО. Председател на клуба става принц Бернхард Холандски, съпруг на кралица Юлиана, в близкото минало – служещ на
Хитлер офицер от СС , който е бил в началото
на 50-те години основният акционер на петролната компания Royal Dutch Shell.
Сред 80-те души, които присъстват на учредителното събрание на клуба Билдерберг,
играят важна роля Д. Рокфелер, ръководителят на Фонда Рокфелер Хайнц, президентът
на Фонда Карнеги Д. Джонсън; в създадения
тогава ръководещ комитет влизат представители на Ротшилдите, банката на Шрьодер,
вестник „New York Times“ , лондонският Кралски институт за международни отношения и
ЦРУ. Истинските лидери са барон Едмънд де
Ротшилд и Лоурънс Рокфелер , избиращи членове на клуба.
Една от основните цели, изложени веднага след формирането на групата е била да се
създаде европейска супердържава със собствена централна банка и единна валута, под
„естествения“ контрол на САЩ. Крайната цел
на Билдербергския клуб е формулирана като
създаване на транснационално правителство.

Разгръща се
антируският фронт

Реализираният от Запада сценарий предполага унищожаване на Русия
като държава. За изпълнение на поставената задача
се използват най-различни
екстремистки сили, които
получават щедро финансиране, оръжие и пропагандна
подкрепа.
Съюз на нацистите, ислямистите и либералите – това
е инструментът на външните
сили, действащи срещу Русия. Опитва се да изнудят
Русия да воюва с този алианс покрай границите и на
територията си.
Западът реализира сценария си по изтънчен начин
– с ръцете на антизападните
сили: ислямистите (южният
вектор – Кавказ, Централна
Азия) и нацистите (западният вектор - Украйна). Методът е терористична война
чрез евтина масова сила –
бойци, наемани на място и в
съседните държави. Създа-

ването на точки на нестабилност в страната позволява да се организира постоянно действащ източник на
бойци. Спадът на жизнения
стандарт води до падане на
цената им. Паралелно с това
върви нагнетяване на национална и религиозна истерия,
а също така осигуряване с
оръжие.
Същността на терористичната война не е победата в бойните сблъсъци, не е
превземането и поставянето
под контрол, а създаване
на територии в състояние
на хаос и перманентна нестабилност. Тоест важен е
самият процес на войната,
който позволява да се унищожи страната като икономически субект.
Етапите на разгръщане
на войната са: създаване
на огнища на напрежение
по периметъра на стратегическите и национални
граници на Русия, след

това на нейна територия и,
накрая, сливане на външни
и вътрешни фактори на дестабилизация.
В западна посока, в Европа, с бурни темпове се
възражда
неонацистката
идеология, която е русофобска по същността си. Същевременно в плацдарм срещу
Русия превръщат Украйна
с нейния съюз от нацисти
и либерали във властта.
Съставът на киевския режим
отразява и двата проекта на
САЩ – неолибералите, кои-

то управляват икономиката
и уреждат по-тесните връзки
със Запада, и неофашистите, които с груба сила унищожават несъгласните.
Режимът в Киев участва
в създаването на мащабни
военизирани „ескадрони на
смъртта”, замаскирани като

„териториални батальони”,
„национална гвардия” и тем
подобни
подразделения.
Те са подготвени, освен за
всичко друго, и за трансгранични рейдове срещу основния враг на фашизма – Русия.
Николай Малишевски
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УВАЖАЕМИ
РОДОЛЮБЦИ!

Един мъдрец беше казал: ”Светът ни връща онова,което ние му даваме.”Оттук и максимата, не можеш да получаваш,ако не дадеш.
Щедростта и добротата са като светлинки
в душата. Те трябва да светват със своята
лечебна сила в различни житейски ситуации.
Да подадеш ръка на твой близък човек и приятел, да помогнеш според възможностите
си,защото няма по благородно дело от малкия човешки жест.Малките ключове отварят
големи врати, а малките жестове отварят и
стоплят човешки души.
Истинското осъзнаване на човечността е
да знаеш, че си тук на земята, в този живот,за
да служиш, без чувството ,че си служител.Да
даваш, без чувството,че си дарител. Да придобиваш мъдрост,без да се считаш за мъдрец.
Уважаеми родолюбиви българи, на 20,
21 и 22 март 2015г в гр.КАЛОФЕР конкурсът
„Орфеево изворче” ще отбележи своето ХVто ЮБИЛЕЙНО издание. Над 2000 деца от
всички фолклорни региони на страната и от
българската общност зад граница, три дни
пеят, свирят и танцуват кръшни български
хора. Невероятна красота за очите, вълшебни звуци за ушите и омала за сърцата.Тези
деца са невероятно талантливи и с огромна
любов пеят,свирят и играят нашия,български
фолклор.Водеща в живота на една нация не
е само политиката и опитите да се манипулират хората, а работа в българското училище с децата и младите хора в областта на
народното изпълнителско изкуство, в познаване и възпроизвеждане не само на сцена,
но и в живота богатите народни традиции и
обичаи,за да ни има и след нас. Това правим
ние, учителите по музика в цялата страна.
Всяка година най-талантливите деца, лауреати от конкурса получаваха стипендии
от Министерството на културата, но в 2015
няма да има, поради липса на средства.Как
да зарадваме и стоплим нечии детски сърца?
Това може да стане, ако отворим сърцата си
и бъдем щедри и добри, но не само в празничните дни.
ВЯРВАМЕ ВЪВ ВАШАТА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ЩЕДРОСТ.
И нека БОГ благослови ДЕЛАТА ВИ, защото вижда, че са чисти помислите Ви
Банковата ни сметка е : ПроКредит Банк
(ProCredit Bank)
IBAN: BG77PRCB92301043275912 - за
конкурса „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”
Дочка Къшева
Гр.Стара Загора

Заповядайте във

ВЕГЕТАРИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ
НА „СЛЪНЦЕ И ЛУНА”
гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 18-Б
гр. София, ул. „6-и септември” № 39 		
(Малките пет кьошета)

Винаги пресен хляб от лимец, камут и спелта!
Тел. за заявки и резервации:
0897/094139 и 0899/138411

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина
на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София
тел. 0899/923378 и 0898/55080833
Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg

Уважаеми г-н Панчев, уважаема редакция, наскоро съпругата на писателя и бивш директор на
Пловдивските радио и телевизия, Константин Дуфев (починал преди няколко години), ми повери 8
книги от изключително ценното му творчество. 5 от тях са за Васил Левски - 3 документални, 1
кино-роман и един роман. Последният се нарича "О б р е ч е н о с т" и е недовършен от писателя,
но е издаден . Изненадата ми беше много голяма, когато видях, че предговорът и епилогът към
романа са от Елка Няголова (наричана "бялото цвете на Добруджа") и още повече от красотата
и точността на изказа й. Изпращам Ви ги с надежда да ги оцените и публикувате за датата 19ти февруари. Това би могло да спомогне и за насочване вниманието на читателите към творците
Константин Дуфев и Елка Няголова.
С Уважение и надежда!
Донка Драмска
ЦА

За иконите,
които не горят

...Ако за писателя словото е кръст, но и свето Възкресение, то и за всеки народ облеченият
в слово поклон към неговите духовни първенци
е онази необходима литургия,
без която камбаните напразно биха били, а те – народите,
биха вървели слепешком през
историята си, неосъзнавайки
величието и падението си, слепи и глухи без своите водачи.
Защото, както казва Бодлер:
„Всяка литература има по един
брегови фар“, но и всяка национална история – също, бих
допълнила. Такъв фар с чиста
и неподправена светлина, пробиващ мъглите и съмненията, е
Апостола, Дякона Левски. Иконата, която не избледнява, не
се напуква, не гори – въпреки
пожарите на времето. Иконата,
пред която се кълнем мълчаливо или се срамуваме. Светият
Мъж – с главна буква, който не
е светец, но пред когото българинът е готов да се прекръсти.
Единственият, може би, който е опазен от нихилистично обругаване и развенчаване след
смъртта му. Но не беше опазен за живота!
Естествено е, че фар с такава силна светлина заслепява, изгаря очите. Затова навярно и
не всяко писателско перо дръзва да го опише.
Преди година англичанката Мерсия Макдермот се поклони в словото си пред великия ни
съотечественик, като твърдеше, че българите
нямали нужда от Христос, защото имали Апостола. Писателска хиперболизация, разбира
се, но искрена и импулсивна. Малко по-късно
се появиха и редица текстове на Хайтов, който страдаше от мистерията около неговия гроб.
Отпечатано беше в една престижна поредица
на издателство „Захари Стоянов“ и тефтерчето
на Левски с тези ужасни за нашата национална
съвест четири въпросителни след думата „народе“...
Книгата на Константин Дуфев, която разлиствате сега, уважаеми читатели, не е първи
опит на писателя в тази тема. Обаче – уви! – е
последен. Преди „Обреченост“ Дуфев издаде
още няколко творби за Апостола: „ Обречени на
безсмъртие“ – 1976 г., „Безподобният Апостол“
– 1987 г., „Апостола пита: Народе ????“ – 2002
г., Киноромана „Българският Христос“ -2004 г.
Той не успя да завърши романа за Левски „Обреченост“, при все, че не за първи път гледаше
с незащитени очи към този мощен национален
фар. Рано отишлият си, щедро надарен поет и
приятел Йордан Кръчмаров имаше такъв стих:
„...Вървя и мисля: как да гледам слънцето –
през тъмни очила или направо?
Ако очите си внезапно изгоря,
дали някой ще признае, че съм правият?...“
В този роман Константин Дуфев гледа направо към ярката и безкрайно драматична личност
на Апостола. Той не просто върви по следите на
една съдба, следвайки хронологически познатото време. Сам обладан от възрожденския плам
на това време, писателят се взира по-скоро в
психлогическите връзки: Левски и времето, Левски и непрогледналият народ, Левски и другите
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апостоли на национално-освободителното ни движение, Левски и авантюристите-поборници, наивно замаскирани под прикритието на неразумната
смелост... Разбира се, интересни са и връзките: Апостола и
просвещенците – еволюционисти, Апостола и българското
чорбаджийство, родолюбиво
само на думи... При обрисуването на тези герои бавно и полека емоционалните краски на
повествованието се сгъстяват
и писателят ни подготвя за темата „предателството“, без да
е успял да достигне до нея. Поскоро, успял е да посочи психологическите предпоставки, родили предателството. И това,
че не виждаме обвинителният
писателски пръст, който заклеймява конкретния предател, не
значи, че отпада обвинението
за колективната вина, нито горчилката от тази, изписана от
Апостола дума – „Народе????“
И преди К.Дуфев е топил
перо в епохата на Възраждането ни. Навярно неговият дряновски корен му е диктувал избора.
Навярно чистата му и патетична душа, приела и
наивитета и възторзите на рисуваното време, е
добавяла към този избор. Какво ли? Може би, непримиримото търсене отговора на впроса „Защо?“
– въпрос съпътстващ всеки кореспондент по неговите маршрути... Коста Дуфев беше мой колега в
бившия, в славния в. „Народна младеж“, където се
учехме не просто да пишем, а да разбираме първо
човека срещу нас. И дори, когато натрупа опит и
книги зад себе си, Коста си остана оня любопитен
и любознателен за живота и за Човека кореспондент. Един кореспондент на душата. Какъвто е
впрочем всеки писател по призвание.
А може би изборът на герои е част от дарбата
на писателя, както и избора на приятели е част
от дарбата на човека...Знам ли... Да посегне към
Левски обаче, знам, че може не просто одързостеният, а оня, чиято житейска философия е натрупана след нафората на собственото пречистване и
духовна извисеност. Защото Апостола не е светец,
но е икона...
При една наша среща в Скопие в навечерието
на 24-ти май получих вълнуващ подарък: водещ и
на почтена възраст поет на днешна Македония ми
рецитира на чист български език: „Не тъжи, майко, не плачи, че станах ази хайдутин...“ Разбира се,
още при първите думи неудържимо се разплаках.
А той, след като завърши, добави: „Това беше Свети Христо Ботев. За него и за Свети Васил Левски
може винаги да се плаче...“ Въпреки църковния
канон не го приех за светотатство. Навярно, защото към чистотата на такова име като Левски, към
извисените му общочовешки идеи, не може нито
нещо да се добави, нито нещо да се отнеме. Но заради тези, след нас, трябва да се напомня. Това е
направил и Константин Дуфев, потърсил с перото
си Апостола – нравственият пътеводител на нашата национална свобода и на народа ни...
Елка Няголова
(Предговор към книгата на Константин
Дуфев „ О б р е ч е н о с т “ )

