
Година ХV • бр. 10 (156) • 1 - 31 октомври 2019 г.  • Цена 1.00 лв.  

www.   kvantov-prehod.  orgизлиза 1 път в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

АБОНАМЕНТНАТА 
КАМПАНИЯ за 2020 г.!

За вестник  КВАНТОВ       
        ПРЕХОД

          каталожен №618

можете да се абонирате чрез 
фирма "Доби прес" ЕООД 

(тел.  02/963-30-81; 02/963-30-82) 
или на сайта 

www. dobipress. bg
Вестникът ще ви бъде доставен 
във Вашия дом или офис по 
куриер. 
Абонамент
    за 3 месеца- 3. 00 лв. ;
    за 6 месеца- 6. 00 лв. ;
    за 12 месеца - 12. 00 лв. 

За контакт: 0887/081 959 
Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

От Редколегията

На стр. 4 - 5

9-ти септември, руските 
шпиони и истината

„Защо така обичаме 
да ненавиждаме 

Русия” 
„Русофобията или русофилията не зависят от 

системата, която управлява Русия, отношението 
към тази страна зависи от това дали Русия се 
чувства мощна или не“. Това заяви в предаване-
то „12+3“ (БНР) швейцарският журналист и обще-
ственик Ги Метан, автор на книгата „Западът и 
Русия. Хилядолетната война“. 

„Закон За елита”
и правилото 80/20

Правилото 80/20, официално наричано “За-
кон на Парето”, “Принцип на Парето”, а поня-
кога и “Закон за елита” гласи, че за много съ-
бития приблизително 80% от резултатите се 
дължат на 20% от причините. 

“Във всяко общество, 20% от хората произ-
веждат 80% от ползите и печалбите. На другия 
край на кривата, 20% от хората създават 80% 
от проблемите и загубите.

Това е глобалната гледна точка на Закона на 
Парето. Може да се интерпретира и в по-микро 
мащаб, като му се придаде следното значение: 

„Бялото братство 
и духовната 
школа на Рила”

ОТЗВУК

Светът на тоталния 
контРол 

Сноудън предупреждава: това е светът на то-
талния контрол. Бившият сътрудник на американ-
ските тайни служби Едуард Сноудън настоява да 
се сложи край на масовото събиране на данни и 
на тоталния контрол. Техническото развитие в ин-
тернет, според него, застрашава всички хора.

Преди шест години Едуард Сноудън разкри как 
американската Агенция за национална сигурност 
(АНС) е следила огромна част от трафика на дан-
ни в интернет, днес той предупреждава, че демо-
кратични движения като това в Хонконг могат да 
бъдат задушени от тайните служби.

Филмът „Бялото братство и духовната школа на Рила” на 
режисьора Пламен Симеонов открива Sofia Biting Docs
Фестивалът за документално кино  се провежда от 27 септември до 3 октомври в 
Дома на киното, Културен център G8 и Евро синема
Какви са тези хора, облечени в бели дрехи, които наричат «бели братя», какво правят, 
какво е учението, което следват и кой е техният учител Петър Дънов?
Камерата проследява едно от най-значимите събития за братството - лятната духовна 
школа край Рилските езера;  искрените отговори на хора, които всяка година през ав-
густ се изкачват на Рила, за да вземат участие в това духовно тайнство. Ще разберете 
повече за Паневритмията - танц, който синхронизира човек с вселенската хармония. 

Източник: Impressio 
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От стр.  1

„във всяко едно начинание, 20% от вкараните 
ресурси в проект допринасят за 80% от изходния 
резултат.“

Този закон може да се интерпретира също така 
за целите на Управление на контрола или Управ-
ление на Риска, както следва „По-рядко срещани-
те явления предизвикват най-големи проблеми“ 
или „относително малък брой възможни причини 
обикновено предизвикват мнозинството на про-
блемите или дефектите“

При дадени алтернативни разпределения на 
ресурсите и определен брой участници, ако не 
е възможно действие, при което пазарното по-
ложение на поне един участник да се подобри, 
без това да доведе до влошаване на пазарното 
положение на друг негов конкурент, това се на-
рича „ефективност на Парето“ или ефективност 
на разпределението. „Ефективността на Парето“ 
е всъщност икономическата ефективност, която 
се различава от техническата. 

За техническа ефективност в икономиката се 
говори, когато при пълна заетост и потенциален 
обем на производството, нарастването на произ-
ведените количества от дадена стока стават ви-
наги за сметка на произведените количества от 
друга стока. 

Фундаменталният икономически проблем „Как 
да се произвежда?“ се свежда до постигане на 
техническата и икономическа ефективност, пълна 
заетост на ресурсите и потенциален обем на про-
изводството.

Социологията като „чиста“ наука
Основната предпоставка, от която Паре-

то тръгва при изграждането на своето поня-
тие за така наречената от него „чиста“ наука, е 
„интуиция та“, че съществува „самоконструирана-
та“ обек тивна реалност. 

Става дума за нещо добре известно в общи 
линии: явленията имат обективен и субективен 
аспект. 

Особеното в гледната точка на Парето е 
свързано обаче с безкомпромисното отхвърляне 
на каквито и да е философски понятия за обек-
тивно и субективно и за философията изобщо, 
която също така безкомпромисно се обявява за 
чужда на истината наука, за „ненаука“.

Според Парето строгата, чистата, истинската 
наука е винаги експериментално базирана и ней-
ните истини трябва да бъдат експериментално 
проверими, верифицирани или фалшифицирани. 
От научните твърдения се изисква да са строго 
логични и логично свързани помежду си.

При изграждането на понятието си за социоло-
гията като „чиста“ наука, т.е. като свободна от фи-
лософия, ценностна обвързаност и спекулативни 
теории, Парето, както бе казано, има за образец 
рационалната механика. Принципът на експери-
менталност се поставя в най-тясна връзка с прин-
ципа на рационалност.

Замисълът на Парето е да изгради социология-
та като една експериментална и пределно рацио-
нална наука. 

От гледна точка на Парето социологът трябва 
да стои на гледната точка на съвършено обекти-
вен наблюдател и експериментатор и всички не-
гови разсъждения да почиват твърдо на опита и 
да бъдат докрай съобразявани с железните пра-
вила на логиката.

„Логически“ и „нелогически“ действия
Парето определя човешките индивиди като 

„молекули“ на обществото. Като емпирични фак-
ти човешките действия са така да се каже изо-
лирани.

Логико-експерименталната социология на Па-
рето разпределя човешките действия в два кла-
са. Единият клас се образува от т. нар. логически 
действия, а другият – от нелогическите действия. 
Всяко действие протича по определен начин и 

има един или друг резултат. Възможно е дадено 
човешко действие да има по същество положите-
лен или отрицателен завършек.

Родовете и видовете човешки действия Парето 
представя синоптично с таблица в своя „Трактат 
по обща социология“. 

При логичните действия се постъпва по подо-
бие на действията в логико-експерименталната 
наука. Парето посочва редица сфери, в които ло-
гичните действия преобладават. Такава област е 
икономическият живот. Действията на икономиче-
ския човек са рационални, логични. Социологът 
Парето твърди по категоричен начин, че 
в обществото преобладават нелогичните 
действия.

Парето изтъква, че в много случаи нелогични-

те действия се дължат на най-обикновено неве-
жество, на отсъствие на рационални знания, на 
неразвитост на рационално-експерименталните 
науки. Първо изобилстват случаи и практически 
ситуации, при които иначе твърде „просветен“ 
човек е принуден да действа, без да има време 
и възможност да обмисли рационално не само 
всички конкретни обстоятелства, но и тези, кои-
то са най-важни. Второ хората използват рацио-
налните си знания само, за да прикриват, да 
придават логично, рационално лустро на своите 
нелогични действия. Теорията на Парето е едно 
от най-решителните противопоставяния на мис-
ловната традиция, която идва от епохата на Про-
свещението. (Със съкращения)

Източник: magnifisonz.com

“Закон за елита” и правилото 
80/20

Вилфредо Парето е италиански социолог, инженер и икономист. Той е представител на Лозан-
ската икономическа школа, която изследва главно условията за постигане на пазарно равновесие. 
Смята се, че е един от основателите на теорията на елита, известна и като Закон на Парето. По 
негови разсъждения елита има пирамидална структура, като на върха стои елитът – социален слой, 
ръководещ и направляващ всяко общество.

В интервю за списание 
„Шпигел“ Сноудън заявява, че 
възходът на политици като аме-
риканския президент Доналд 
Тръмп и премиера на Велико-
британия Борис Джонсън или пък 
на дяснопопулистки формации 
като „Алтернатива за Германия“ 
не бива да се възприема като 
„временно отклонение от поли-
тическите норми“. „Политиците 
и предприемачите навсякъде по 
света разбраха, че могат да из-
ползват технологии, за да влияят 
на света в още по-силна степен“, 
казва Сноудън.

Опасност 
за съвременния свят
Според него, техническото 

развитие в интернет представ-
лява и опасност за всеки отде-
лен човек. „В света на тоталния 
контрол, в който се наказва всяко 
нарушение на закона без изклю-
чение, всички хора биха се оказа-
ли престъпници”, отбелязва Сно-
удън пред „Зюддойче цайтунг”.

Той настоява да бъде сложен 
край на „масовото събиране на 
данни“. И това се отнася не само 
за тайните служби, а и за концер-

ни като Фейсбук и Гугъл. Като на-
чало би трябвало на всеки при-
тежател на смартфон ясно да 
му се покаже до каква степен се 
следи всяко негово действие. „А 
ако никой не разработи някаква 
алтернатива, самият аз ще го на-
правя“, заканва се Сноудън в ин-
тервю за списание „Шпигел“.

САЩ обвиняват Сноудън в 
държавна измяна, докато не-
говите защитници го смятат за 
защитник на личната сфера на 
хората, поради което са и убеде-

ни, че разкритията му не са неза-
конни. Сноудън обвини Германия 
и Франция, че до момента не 
са предприели нищо по неговия 
въпрос. „Аз с удоволствие бих 
приел политическа защита от 
Германия и Франция и бих по-
дал молба за убежище в някоя от 
двете страни. Но правителствата 
се постараха да намерят причи-
ни, за да не ме допуснат.“ Сно-
удън подчертава, че не е публи-
кувал нищо, кое то да застрашава 
хората.

През 2013 бившият сътрудник на американските тайни служби 
Едуард Сноудън предостави на медиите секретни документи за 
масовия шпионаж, извър шван от американската АНС и от нейния 
британски аналог - Центъра за правителствени комуникации.

По време на бягството си през Хонконг, той искал - както сам 
казва - да стигне до Еквадор, но се оказал на московското лети-
ще, след като американското правителство анулирало паспорта 
му. Сноудън разполага с разрешение за пребиваване в Русия, кое-
то засега е удължено до 2020 година.

Както самият той казва, „става все по-вероятно един ден да се 
завърна обратно“. Някогашното обвинение, че е застрашил наци-
оналната сигурност, вече показа пълната си несъстоятелност, 
твърди Сноудън.

На 17 септември в Германия излиза от печат книгата на Сно-
удън, озаглавена „Permanent Record. Моята история». По този по-
вод Едуард Сноудън даде интервюта за редица германски медии.

Светът на тоталния контрол
Хилядите сървъри 
на Google в Оклахома 
съхраняват всички данни

От стр.  1
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От начина, по който ползвате Google, 
Фейсбук и сие, зависи колко „сле-
ди“ оставяте след себе си. Интернет-

търсачките и социалните мрежи знаят за вас 
повече, отколкото родната ви майка. Ако не вяр-
вате, прочетете това!

Джеф Хамербахер, един от програмистите във 
Фейсбук, беше казал, че най-добрите мозъци от 
неговото поколение мислят само как да прима-
мят хората  към рекламите във Фейсбук и беше 
нарекъл това развитие трагично.

Ако продължавате да се чудите как така в 
браузъра ви моментално се явяват настойчиви 
оферти за застраховка живот - веднага, след 
като сте започнали да тренирате някой рискован 
спорт, или пък спецслужбите започнат да про-
явяват интерес към вас, след като в Google сте 
потърсили информация за радиоактивни веще-
ства, явно не сте запознати с наличието на някои 
функции, за които ще стане дума по-долу.

70-те шпиони на Google

Концернът Google предлага повече от 70 раз-
лични продукта, сред които Google-браузър, 
Google-поща, Google-търсачка, Google-
преводач, системата Андроид и т.н. Почти всеки 
от тези продукти събира информация за потре-
бителите. 

Как става това? 

Да предположим, че ползвате браузъра Google 
Chrome и сте влезли в сайта на някой онлайн-
магазин, превключили сте на предпочитания от 
вас език, посочили сте града, в който живеете, и 
сте избрали търсения от вас продукт, например 
сокоизстисквачка. След това се случва следно-
то: сайтът предава на браузъра чрез т.нар. би-
сквитки информация за вашите предпочитания, 
например: Николай от София иска да пие прясно 
изстискан плодов сок.      

След като знае от какво се интересувате, 
Google "продава" тази информация на рекла-
модатели. Защото е твърде възможно Николай 
да проявява интерес също и към здравословно 
хранене или към нови кухненски електроуреди. 
След това Youtube, който също е част от импе-
рията Google, започва да ви бомбардира с ре-
клами на тема спорт и здравословно хранене и 
да ви препоръчва да си купите нещо - например 
тостер на ниска цена. И всичко това става само 
въз основа на информацията, която сте подали 
чрез една-единствена ключова дума, въведена 
в търсачката. 

Освен това Google събира информация и за 
компютърното ви устройство, за операционната 
му система и интернет-връзка. За да узнаете, 
какво знае за вас Google, вижте тук: 

Google регистрира и всяко ваше действие - 
дали слушате музика, търсите адреси, гледате 
карти и т.н. 

Събирането на информация във Фейсбук 
също става с помощта на "бисквитки". Ако на-
тиснете "харесвам" или "сподели", Фейсбук вед-
нага регистрира посещението ви, дори и да сте 
излезли от социалната мрежа. Фейсбук обаче се 
стреми да Ви задържи колкото се може по-дълго 
време в мрежата си и използва за това "хватки" 
като бутона "харесвам", посещения на други сай-
тове, лични данни и информация за приятели.

Фейсбук знае за вас повече, 
отколкото би ви било приятно

Един пример: разполагайки със списък на ва-
шите приятели, Фейсбук знае, че скоро баба ви 
от Самоков има рожден ден. Няколко дни преди 
събитието започват масирано да ви бомбарди-

рат с реклами на фирми, които доставят цветя по 
домовете. А ако сте решили да отидете на парти 
по случай Хелоуин (31 октомври), и сте се инфор-
мирали в мрежата къде можете да празнувате, 
гответе се за реклами на карнавални костюми за 
Хелоуин. В тази връзка е интересно  да се запи-
таме защо Фейсбук закупи платформата за крат-
ки съобщения (месинджър) WhatsApp през 2014 
година, при положение, че си има собствен ме-
синджър. Как точно приложението носи печалба 
на собственика си е неясно, тъй като то остава 
безплатно и не излъчва реклама. Но би трябва-
ло да ни алармира това, че приложението има 
достъп до камерата и микрофона на устройство-
то (същото важи впрочем за Фейсбук и Google) и 
обменя данни с компанията-майка.

Каква информация се събира за вас зависи от 
това как ще влезете в социалната мрежа - с про-
токол за шифрована комуникация в компютърна-
та мрежа ("https") или със незащитен протокол 
("http"). В първия случай интернет-доставчикът 

вижда само това, че сте в мрежата, но не и какво 
правите в нея - дали четете нещо, гледате видео 
и т.н. Ако обаче влезете на сайта с протокол "http", 
тогава доставчикът знае всичко, което вършите в 
мрежата. Поради тази причина много хора пред-
почитат да пазаруват в интернет със защитения 
протокол "https".

Интернет-доставчикът не съхранява сами-
те файлове, а записва само информациите за 
отделните действия на дадения потребител. 
Информациите се съхраняват за нуждите на 
държавните органи, които провеждат оператив-
но-разследваща дейност или гарантират без-
опасността на страната. Онези потребители на 
интернет, които се безпокоят за защитата на сво-
ите данни в мрежата, ползват VPN или браузъра 
Tor, който шифрова всички търсения на абоната. 
Само че подобни лица моментално се оказват 
съмнителни за правоохранителните органи.

Източник: www.dw.com

ето кой и как ви 
следи в интернет

Ако можеше Оруел да види това!
Каква изненада: Амазон използва езиковия си асистент Алекса, за да си пъха носа в чуждите ра-
боти. Скандалът показва, че вървим към общество, в което личното пространство ще бъде само 
спомен от миналото, пише Мартин Муно.
Ако попитате гласовия асистент на Амазон "Ти шпионин ли си?", Алекса ще Ви отговори: "Не. Защи-
тата на твоите лични данни е много важна за мен."
Колко важна разбрахме тези дни, след като стана известно, че сътрудници на Амазон подслушват 
всеки ден хиляди разговори на клиенти, без потребителите да подозират за това. Самият концерн 
потвърди това.

Два скандала едновременно

Тоест, Амазон няма чувство за вина, че с подобни акции нарушава гарантираната от Конституцията 
на Германия тайна на разговорите или формулираното от Конституционния съд изрично право на 
информационно самоопределение. Основните права безскрупулно биват жертвани пред олтара на 
"обслужването на клиентите". Това е едната страна на скандала.
Другата засяга реакциите: само малцина изглежда смятат това за скандално и безпомощно вдигат 
рамене. Изглежда удобството, комуникацията в интернет да се води и устно, а не само писмено, на-
тежава повече от страха личните или интимни разговори да станат достояние на обществеността.
От години границата между личното и публичното постоянно се размива. Бавно, но сигурно вървим 
към едно общество, в което личната сфера ще бъде минало. В профилите ни в различните социални 
мрежи разкриваме свои лични, интимни неща - напълно доброволно. И когато предоставените от са-
мите нас лични данни бъдат интелигентно свързани помежду си в мрежата, в нея изведнъж лъсват 
неща, които бихме искали да запазим за себе си. 
Трудно е да повярваме, че тези Оруелски прийоми могат да стигнат и до Европа. И все пак се налага 
да бъдем по-предпазливи със собствените си лични данни. Защото, както разбрахме от Алекса, не 
знаем кой ни подслушва. Знаем само, че тя лъже безподобно, когато с най-нежен женски глас ни 
уверява, че защитата на нашите лични данни било нещо много важно за нея.
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От стр.  1

„Първата мотивация да напиша такава книга 
беше лична, защото през 90-те години с моята 
съпруга решихме да осиновим руско момиче. 
Това ми помогна да се отърся от предишните на-
слагвания от моите възпитания, защото бяхме 
възпитавани с образа на лошата Русия. Впослед-
ствие като журналист този интерес към Русия ми 
помогна да погледна обективно какво става в ре-
алността на тази страна“.

Ги Метан иска да стигне до корените на русо-
фобията: „Всичко започва от схизмата, от разде-
лянето на църквата на католическа и на право-
славна. Досега това чувство и отношение към 
Русия се базира върху тази матрица - разделяне-
то на християнството на две течения“.

По думите на Метан Западът започва да раз-
бира, че може да бъде приятел с Русия, наблю-
давайки общия възход на Китай, плашейки се от 
възможния алианс между Русия и Китай. 

На 15 септември 2019 г. в БТА се проведе 
VIII Национален дискусионен форум БРОД 
ЗА МИР „Защо така обичаме да ненавижда-
ме Русия“. Представяме Ви извадки от из-
казването на специалния гост във форума 
г-н Ги Меттан (Швейцария):

Във връзка с участието ми в събитията на 
Копринка, арестите и репресиите срещу 
вашите журналисти и интелектуалци – за 

мен е важно да подкрепя свободата на словото. 
Независимо от контрастните мнения, които могат 
да бъдат изразени в една демократична държава, 
каквато сте заявили, че сте, трябва да има възмож-
ност тези мнения да бъдат изказвани свободно, 
без белезници на ръцете и без да е нужно да се 
оправдаваме за позицията си.

Бях приятно изненадан от спонтанната и прия-
телска атмосфера, съвсем не агресивна, в която 
аз можах да изразя русофилските си нагласи и 
настроения, което е абсолютно легитимно. Като 
чуждестранен наблюдател аз изразих свободно 
моите убеждения, като с това не се намесвам във 
вътрешните работи на никоя страна.

За мен България е едно откритие, успях да се 
докосна до Шипка, до вашата история, до Коприн-
ка – мястото, събрало толкова много хора, с една 
вяра и единни нагласи към Русия.

Защо западните медии толкова мра-
зят и затова винаги очернят Русия и я 
смятат за причината на злото у нас на 
Запад, т.е. защо тя винаги е била пред-
ставяна за враг? 

Това е професионалният ми мотив да напра-

вя своето изследване, което носи подзаглавието 
„ЗАЩО ТАКА ОБИЧАМЕ ДА НЕНАВИЖДАМЕ РУ-
СИЯ“. А личният – осиновяване на руско дете и 
внушения образ на лошата Русия в моето детство. 
И реших да разбера механизма на зараждане на 
това чувство, да разкрия корените му.

Разрових историята на медиите още от древ-
ността и стигнах до преди 1000 год., когато един-
ното християнство изживява схизмата – разделя-
нето между християни на западни християни, на 
католици (праведните, истинските) и православни 
(ортодоксалните, изконните) и стигнах до извода, 
че всичко е започнало с борбата за власт и надмо-
щие – от това желание за надмощие се е породило 
желанието за елиминиране на противника/врага. 

Чрез чувството за страх пред една силна и мощ-
на Русия се ражда и култивира митът за страшната, 
дива, агресивна Русия. От там избират първични-
те, типични средства на деформиране на инфор-
мацията – дезинформацията, лъжите,. fake news /
лъжливите новини/.

Във Франция измислят и първата фейк нюс, от 
която през XVIII в. започва русофобията. С т.нар. 
завещание на Петър I, според което „историче-
ското мислене на всички царе (а те са били на-
ричани така само в Русия) – това е да завладеят 
Европа“. Това т.нар. завещание, което никога не е 
било писано от Петър I, е „оправданието“ на Напо-
леон да тръгне да завладява и граби Русия. Правя 
една аналогия с нашия век – американците също 
си търсиха и намериха същото оправдание и чрез 
„фейк нюс“ за химическо оръжие бомбардираха 
Ирак.

Изведох една историческа закономерност: бив-
шите съюзници се обръщат на 180 градуса и ста-
ват заклети врагове в зависимост от моментния им 
геополитическия интерес.

Като примери мога да посоча Франция от края 
на XVIII в. – до края на XIX в. е русофобски настро-
ена. След Първата и Втората световни вой ни ста-
ват русофили. Англия е русофилска до войната с 
Наполеон (преди те са били съюзници на руския 
император срещу Наполеон до 1815 г.). След 1917 
г., изплашени от нарастващата мощ на Русия, се 
обръщат на 180 градуса и стават яростни русо-
фоби. Превеждат на английски завещанието на 
Петър I и лансират английската русофобия на ба-
зата на тази фейк новина, съставена от техните 
бивши „кръвни врагове“ французите.

САЩ никога не са воювали с Русия или СССР. 
Между 1941-1945 г. те са съюзници и имат най-
приятелски връзки. Това е, защото и САЩ, и СССР 
са двете големи страни победителки във Втората 
световна война. РСФСР започва да се възправя от 
войната, развива ядрена промишленост. За САЩ 
това е непоносимо и за 3 месеца обявяват Студе-

на война. Влизат в сила познатите методи – очер-
няне, отричане, елиминиране на станалия против-
ник бивш съюзник. Идват на „помощ“ изкривяване 
на историческите факти, че Америка е освободила 
Европа от нацизма: изгубила е 200 000 войници и 
200 000 в Япония. Да, но СССР е изгубил 26 мили-
она и ако искаме да бъдем все пак справедливи, 
трябва да признаем тези цифри.

Но ако след войната във Франция (която беше 
станала русофилска), попитате хората „Кой осво-
боди Европа от нацизма?“ – всички ще ви кажат 
„Разбира се, СССР“, а сега 90% от европейците ви 
отговарят САЩ. Защото са настроени от „ЛЪЖЛИ-
ВИТЕ НОВИНИ“ – да отричат историческите факти 
и да повтарят лъжи, т.е. имаме налице един исто-
рически факт: исторически ревизионизъм с цел 
промяна и манипулиране на колективното съзна-
ние.

Що се отнася за Европа – Старият континент в 
контекста на досегашната си подчиненост на САЩ 
– с поддържане на русофобията като настроение 
– отрича една част от своята собствена история, 
отрича част от себе си. Тъй като славяните, сла-
вянските страни и Русия са част от Европа. Не 
внушавам идеята да се интегрира Русия в ЕС. Но 
поне едно партньорство, сътрудничество, а не тази 
настървена озлобеност, коя то избухва всеки път, 
стане ли дума за Русия. 

...
Тук извеждам един голям концептуален про-

блем: ЕС трябва да си върне своята суверенност, 
независимост, оттам и сила, вместо да търпи да 
бъде „съюзник“, но всъщност „подчинен васал“ на 
трета сила, дори ако тази „сила“ изглежда привле-
кателна и симпатична.

В този контекст ще отговоря на поставените 
въпроси и дали предложението на Макрон е реа-
листично – време е ЕС да се обърне към Русия и 
да я интегрира в Европейския контекст на отноше-
ния.

Има някаква надежда… както казах преди, в 
историята си Франция е била ту русофобска, ту ру-
софилска. Макрон издига идеята, че е по-добре с 
Русия да станат отново съюзници, отколкото враго-
ве, още повече, че Тръмп съвсем не ги устройва… 

Италианците също биха могли да изиграят по-
ложителна роля в този процес – те никога не са 
били русофоби в историята. Те са познавали мно-
го по-добре славянските народи, гърците, право-
славните народи и винаги са намирали начин да 
сътрудничат с Русия, дори и днес.

Относно евентуална ядрена война и заплахата 
за страната ви – България е малка, точно както и 
Швейцария, която трябва да съществува и взаимо-
действа с по-мощни съседи, но и да запази своята 
независимост, като остане господар на собствени-

              9-ти септември, руските шпиони и истината

„Защо така обичаме да ненавиждаме Русия“ 

На фона на шпионския 
скандал: Национален 

събор на русофилите 
край язовир Копринка
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              9-ти септември, руските шпиони и истината

„Защо така обичаме да ненавиждаме Русия“ 
те си решения! Тя трябва сама да 
избира собствената си съдба, а 
не да приема да ѝ бъде налагана 
отвън. В съвременния контекст 
на България се правят опити да 
бъде наложена същата роля, 
както направиха с  Черна Гора 
– исторически винаги близка и 
сътрудничеща с Русия.

Но точно тук изкристали-
зира големият американски 
маньовър: да се пречупят, да 
се скъсат цивилизационните 
връзки между исторически близ-
ки славянски, православни наро-
ди /стари връзки, съюзнически и 
приятелски/, да бъдат наложени 
трансформирани в бъдещи про-
тивници и врагове. Черна Гора – 
те успяха... Следваща в листата 
на „чакащите“ е България.

Аз не съм срещу САЩ! И не в 
това е въпросът. Но Вие трябва 
да запазите своята автономия, 
самостоятелност при взимане 
на решения. Не трябва сами да 
бързате „да влизате в устата на 
звяра“.

В крайна сметка – вие сте тези, 
които взимате решения, вие ре-
шавате. Ако просто откажете да 
инсталирате чужда военна база 
– просто отказвате, не разреша-
вате. И какво толкова страшно 
ще стане? От какво „наказание“ 
се страхувате? Това си остава 
вашият избор. Да, изборът е сло-
жен, но вие все още имате избор! 
И той е ВАШ!

...
И ние, като европейци, Бълга-

рия и Швейцария включително, 
мисля, че нашата роля е тази 
да кажем – Ние не трябва да 
бъдем в подчиненост на единия 
лагер срещу другия. Ние тряб-
ва да останем самите себе си и 
да играем тази роля на мост, за 
да намерим общия изход и да 
бъдем БРОД. 

Благодаря ви, българи!

Със съкращения

Според шпионските практики, човек 
на руснаците би трябвало да бъде 
Соломон Паси: толкова усърдно 

четка егото на американците и толкова 
яростно се дере срещу Русия, че има пер-
фектното алиби - никой няма да го заподо-
зре. Той си е присвоил и ролята на главния 
публичен трафикант на американско влия-
ние. Напълно подходящ за руснаците. Ако 
не са се сетили за него, значи и те са се 
разхайтили. Като трафикант на влияние, 
кое фициентът на полезно действие на Со-
ломон е някъде под нулата.

Той се самоуби, още когато изтърси 
мерзката си фраза „Майната му на право-
славието“ – още по-мерзка и заради това, 
че бе произнесена от фалшив евреин. 
Между другото, псувнята по православието 
също е добро алиби за един руски хране-
ник.

Ами останалите трафиканти на влия-
ние? Каква е тяхната роля?

Между тях има и сериозни хора, които 
вършат важна работа, защото ни откриват 
истинските ценности на една страна, кое то 
не е никак лесно – особено, ако става дума 
за велики държави като САЩ и Русия. Тях 
наричам „посредници“ - безкористни лич-
ности, които не продават лъжи или измис-
лени конспирации.

В днешна България всеки може да е 
американски и всякакъв друг шпионин - до-
статъчно е да разполага с колоритен набор 
от сплетни, почерпени от софийските ка-
фенета. Малцина са обаче посредниците 
– защото тяхната роля е много по-сложна и 
отговорна. Те, без преувеличение, са Фак-
тори от Бъдещето.

Имах шанса многократно да представя 
във „Всяка неделя“ подобни посредници. 
От огромно значение беше по време на 
Иракската война да чуем гласа, пример-
но, на световни първенци като Гор Видал 
и Чомски.

Но също и на бригаден генерал Марк 
Кимит, заместник-командир на военните 
операции в Ирак, говорител на американ-
ската армия – и то в разгара на скандала 
заради изтезанията в затвора Абу Гариб. 
Генералът ни остави отличен пример за 
достойна откритост и българската публика 
незабавно я оцени.

Това е нужният трафик на влия ние за 
объркана страна като България: да излъ-
чва класа и честност.

С баналности и верноподанически из-
лияния не можеш да свършиш работа – а 
тъкмо такъв е подходът на тукашните блю-
долизци.

И заради това американският трафик 
от години все повече залинява, оставен в 
ръцете на бездарни интересчии.

Руският трафик на влияние няма таки-
ва проблем, за него дори няма нужда да 
се полагат особени усилия. Поддържат го 
с изхвърлянията си дураци от всякакъв ка-
либър.

Достатъчно е, примерно, да не споме-
неш на Трети март Русия или да фалши-
фицираш думи на Левски, като ги отнесеш 
брутално към Русия - и готово, налял си 
конски дози стероиди в русофилството.

Плевнелиев има неоценими заслуги за 
поддържането на руския трафик, сякаш 
специално му плащаха непрестанно да 
изнасилва латерната си, той беше - и още 
е - любимото забавление на обикновения 
българин. Горкият, толкова искаше да се 
хареса на русофобите – старае ше се като 
третокласен клоун, нает да замества титу-
ляра.

Но какво да говорим за нашите дре-
босъци, когато преди няколко месеца дори 
шефът на НАТО не се сети за приноса на 
Съветска Русия за разгрома на хитлериз-
ма.

Българите са възпитани в немалка сте-
пен и с руската култура – няма защо специ-
ално да поощряваш интереса им към нея.

Политиката в „ония“ години, при всички-
те си маймунджилъци, не можа да затруд-
ни досега им с руската духовност, те четяха 
всичко – от Достоевски през Андрей Белий 
до Шукшин.

И склерозиралите старци от Кремъл не 
можеха да помрачат този досег/трафик.

Нито пък нашите тукашни бонзи - те пре-
каляваха с тамяна за българо-съветска-
та дружба, но Народът си четеше и не се 
подлъг ваше лесно.

Сега е друго. Вдигнаха врява до небеса-
та за филма за Чернобил. Хубаво. Обаче 
дума не обелват за Тайния Чернобил – 
Сръбския.

Ето, това е класическа хибридна/кал-
ташка атака: да ти надуят главата с онзи – а 
тук да си мреш кротичко.

Фактите. По време на кампанията сре-
щу Югославия, продължила 78 дни, ави-
ацията на НАТО е извършила 38 хиляди 
бойни излитания, над 10 хиляди от тях за 
бомбардировки. Изстреляни са три хиля-
ди крилати ракети, хвърлени са 80 хиляди 
тона бомби, включително и такива с обе-
днен уран.

Загинали са около 4 хиляди души, а око-
ло 10 хиляди са ранени, две трети от тях 
цивилни. Материалните щети възлизат на 
около 100 милиарда долара.

По време на бомбардировките са 
хвърлени 15 тона обеднен уран. Дълги го-
дини се премълчава, че това предизвика 
истинска хуманитарна и екологична ката-
строфа, особено в Буяновац и Враня. До 
18 хиляди сръбски граждани са умрели от 
ракови заболявания, а още около 30 хиля-
ди са заболели между 2001 и 2010 година.

Дали ще си руски агент, ако споменеш 
тези данни? Или пък коректен посредник, 
който насочва вниманието на днешните по-
коления към някои позорни факти, неловки 
за една велика страна?

Какъв трафик на влияние има у нас Аме-
рика? Какви хора използва – и доколко ги 
уважава българското общество?

Хвърлих едно око на коментарите в сай-
та БЛИЦ под изявлението на Соломон за 
шпионския скандал – те са 265, истински 
ужас, направо да се гръмнеш.

А можеш да кажеш и „Майната му на 
българския народ“, ако си някой като Со-
ломон.

Ние сме си ясни – пробивът в НАП по-
каза, че не сме проблем за никого.

За какво им се тогава тукашни шпиони 
на американците или руснаците - какво да 
ги правят, най-много да им доставят някак-
ви неудобства.

Нерядко им ги създават и трафикантите 
им.

Например, когато Поптодорова сладост-
но се самопредставя като един от главните 
американски агенти на влияние, публиката 
неизменно се сеща за кремчето, привати-
зирано от нея на Варшавското летище.

Може години да създаваш репутацията 
на своя „човек“, но едно кремче може да я 
срине за минути.

България е разграден двор, едва ли има 
нещо за шпиониране. А и нашите дупедав-
ци са ясни: те са готови да носят два пан-
талона едновременно, за да ги смъкват ту 
пред американците, ту пред руснаците.

Тогава, в какво се изразява ползата от 
шпионите?

Тайни можеш да търсиш в държава, в 
която има тайни. Русофилството няма нуж-
да от инжекции. Но американците някак 
трябва да върнат респекта към себе си.

Важно е да не се създават изкуствени 
сблъсъци между двата трафика.

Руснаците показали някаква изложба за 
Втората война – и някои фалшиви амери-
кански трафиканти вдигнаха врява до не-
бето, колкото да придадат допълнителна 
енергия на русофилите.

Трябва да си пълен идиот, за да не при-
знаеш, че руснаците освободиха Европа, а 

Денят на Победата стана Ден на Европа, 
когато ошашавените европейци дойдоха 
на себе си.

Какво искат някои типове – някак да из-
чегъртят тази истина ли, какво им пречи тя? 
Кой спря Хитлер?

Който иска да има сериозен, качествен 
трафик на влияние у нас, трябва да е на-
ясно с манталитета на Народа.

Русофилски е настроен като цяло – да, 
обаче не цапоти паметника на американ-
ските летци в София. И през ум не му ми-
нава.

А това са същите американски летци, ко-
ито не са освободили София, а са изравни-
ли голяма част от нея със земята - е, не са я 
превърнали чак в картофена нива, по заръ-
ката на Чърчил. Мерси, берекет версин.

Съществува една култура в българското 
общество, която не понася, дори изпитва 
неприязън към лековатите трафиканти на 
влияние. Това трябва да се уважава.

Тази култура може и да е захранвана по-
някога с някои митове или с недотам досто-
верни интерпретации на Историята. Но тя 
съществува – и с обеднен уран не можеш 
да я промениш.

Дори и по времето на Желязна завеса 
Народът някак стигаше до Истината.

Сегашните трафиканти - от „другата“ 
страна – обаче са готови да го демонизират 
и отхвърлят по всеки повод. Затова и техни-
те трафици са непродуктивни.

Иначе, ние сме държавата, в която най-
вече се чува лаят на Ренегатите, на Отце-
ругателите.

А те могат да компрометират всеки тра-
фик.

Между другото. Шпионите – от двете 
страни на Мъглата - знаят ли, кого ще оста-
ви ББ за свой наследник?

Могат ли да продадат тази информа-
ция?

Покойният „бос“ Илия Павлов имаше зе-
лена карта, ако не и американски паспорт, 
и живееше във Вирджиния, почти съсед на 
Ленгли.

А Лили Иванова три пъти трябваше да 
чака на опашката пред американското по-
солство за виза.

Тази историйка чий трафик подхранва?
Разбъркана държава сме – във всяко от-

ношение.
Един непрекъснато се надига да го при-

знаят за първи американофил - колкото хо-
рата да се сещат, как обичал да се изхожда 
върху вестник в разгара на купона, пред 
очите на всички.

Пак добре, че не е бил копрофаг. (Копро-
фагията (от гръцки κόπρος, изпражнение 
и фагос, ям) или сакатофагия е болезне-
но състояние у някои душевноболни, бел. 
ред.) Ей такива историйки съпровождат 
разцвета на сезонната американофилия.

На руснаците им е лесно – техните 
шпио ни спокойно могат да се скрият в та-
рапаната от русофили.

А американските им колеги – Путин мре 
да ги нарича „партньори”, пред Оливър 
Стоун поне десетина пъти използва тази 
дума – трябва да се прикриват сред групич-
ка недохранени копрофаги.

Но иначе, ако някой ден научите имена-
та им, ще останете като гръмнати.

Преди време един депутат ми разказва-
ше – надут като пуяк, но на трезва глава - 
как го поканили в американското посолство 
и от дума на дума му дали да подпише ня-
каква декларация за сътрудничество.

„Абсолютно секретна“ – рече пуякът. „А 
ти? - попитах наивно. „Е, вече съм вътре в 
играта“ - рече секретният пуяк.

А аз пък си казах, че ако американците 
наистина са опрели до такъв като него, си-
гурно са намислили да зарежат България.

Източник: epicenter.bg

Шпиони и трафиканти
кеворк кеворкян:
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Зад Цветните леЩи на иноСкаЗанието ПоГледЪт на Поета тЪмнее 
като бУРГаСкиЯ ПЯСЪк от Шантавините в наШето СЪвРемие

Популярният български 
поет и бивш актьор кукловод 
Пейо Пантелеев неотдавна 
изненада своите ревност-
ни почетатели с новоизда-
дения сборник басни Един, 
една,едно,едни БАСНИ и 
шантавини – (Издателска 
къща „Новата цивилизация“ 
ЕООД София, 2019г.). Сам 
по себе си този сборник спо-
койно може да бъде наречен 
възраждане на баснята като 
жанр в българската поезия, 
защото неговите образци се 
коренят далеч в средата на 

19век и началото на 20 век. 
Най-ярките ни представители 
тогава са поетите Стоян Ми-
хайловски, Никола Вапцаров 
и други творци с отделни свои 
творби в същия жанр. 

Песенният поет Пейо Пан-
телеев, чиито стихове изпъ-
лняват и в момента десетки 
български певци и певици, 
определено продължава тази 
стара поетическа традиция 
чрез новото си превъплаще-
ние в сборника с новоиздаде-
ни басни. 

Определено може да се 

твърди, че той върши това 
достатъчно успешно и пре-
дизвикателно към остана-
лите свои колеги по перо. 
Дългият му стаж като автор 
на текстовете на някои от най-
популярните български песни 
го правят видимо самоуверен 
и убедителен  в новоизбрания 
от него жанр. 

За разлика от досегашното 
му творчество басните,които 
вече са в ръцете на читател-
ската аудетория, преливат от 
герои събития и случки, кои-
то често пъти са присъщи на 

съвременото човешко обще-
ство. Не рядко пъти те преди-
звикват смях ирония или пък 
читателите се припознават 
сами в някои от персонажи-
те. Неизбежно обаче, тези 
герои макар и с образите на 
животни, действат като мно-
зина наши съвременници. В 
това отношение като ембле-
матични могат да бъдат спо-
менати басни като  На ЕДИН 
поет, ЕДИН охлюв от Свищов, 
ЕДИН надут паун, или ЕДИН 
червей земен. И след като 
изброих достатъчно много 

заглавия от тази не толкова 
дебела новоиздадена книга 
защо да не изразя и личното 
си предпочитание към една от 
тези басни? 

Тя е озаглавена на ЕДИН 
поет. На нейно място, очевид-
но, бих поставил поне още 
три от изброените творби в 
сборника. Но нека читателите 
сами се досетят на кои загла-
вия съм обърнал внимание в 
момента. 

Евгений Апостолов

новото превъплъщение на актьора-поет
Пейо Пантелеев или възраждането
на позабравения поетически жанр 

На 21 септември, по случай 6 месеца от смъртта 
на големия българин, родолюбец, художник-херал-
дик  и будител Христо Танев, в Стара Загора се ор-
ганизира Възпоменателна изложба с негови творби. 
Роден преди 76 години на есенното равноденствие 
/21.09./, той си отиде на пролетното равноденствие 
/21 март/. И сега пак на есенното равноденствие от-
белязахме 6 месеца от кончината му. Душата му, 
както е видно, е избрала тази равновесна хармония 
за своя характеристика, за да битува в нея, да води 
и нас към нейните богати сътворителни потенциали. 
Шестицата е посятото от Христо духовно семе в на-
шите души, а в бъдеще ще чакаме тя да се обърне 
в Девятка и то да прорасне, да даде богати плодове! 

Няма смърт за Христо Танев, щом нашият при-
ятел продължава да живее в нас чрез будителското 
си  слово, чрез своите проникновени художествени 
и хералдически произведения. С тях оставаме за-
винаги с него.Но най-вече чрез взаимната ни обич.

И, неслучайно, възпоминанието за Христо стана 
точно  в навечерието на Деня на българската неза-
висимост. Да, този ден беше празник за Христо и за 
неколцина други, защото той и приживе битуваше 
не само в историческата независимост, а и в духов-
ната, социалната... Защото не беше затворник в ка-
пана на матрицата, на реалността-шаблон и клише. 
Не беше зависим от обусловености и привидности. 
А беше изцяло свободен, независим, непривързан  
към каквото и да било, осъзнавайки, че няма нещо  
по-важно от друго такова. Че в контекста на безкрай-
ността всяка малка или голяма структура е еднак-
во важна частица от и за Цялото.Частица от чиста 
енергия и осъзнаване, изпълнено с изумление пред 
безкрайния Живот.

Христо Танев беше истински шаман в своето 
битие, какъвто, без съмнение, е сега и в инобити-

ето си, живееше в своя модалност, последовател-
ност, конструираше го със свои схеми и категории. 
Сам конструираше и енергията си, разширяваше я 
до предела, който сам си беше избрал, преди да се 
слее с Безкрайността. Дори знаеше кога ще попад-
не  там, защото умееше да фиксира вниманието си 
върху нея. Древните шамани са наричали този метод 
за придобиване на желания порядък Сталкинг. Веро-
ятно е знаел, няколко дни преди това, че е прескочил 
още тук „чертата”, разделяща го от нея, защото беше 
посочил пред свои близки деня на „скъсването” си 
с този свят. Явно, също като шаманите, е познавал 
онова просветляване-горене, наричано „Огънят отвъ-
тре”, „алтернатива” на У-мира-нето. Тоест, преждев-
ременно отиване в Мира и Сияйната Тишина. Затова 
последното му изражение беше  спокойно, ведро, 
дори усмихнато.

Най-много ме възхищаваше в Христо това че не 
пренебрегваше ничие познание, дори и когато зву-

чеше недоказуемо, наивничко, доверяваше се и на 
първичните познания, които  сме наследили от на-
шите деди и прадеди. Знаел  е, че всичките тези ин-
туитивно събудени познания в мозъка, в душата  ни, 
които са на два милиона години и винаги можем да 
ги ползваме. Както и на усета му, че ако потискаме 
този познавателен дар, това ни разболява от най-
тежките болести.

Така че Христо беше направил приживе своята 
еволюционна крачка-скок към живот в Свободата, 
осъзнавайки истинската смърт като спиране на рас-
тящото осъзнаване. Затова си отиде от нашия свят 
с усмивка, грижа за другите и завет да продължа-
ваме да бъдем непрекъснато търсещи Истината. 
Да битуваме в истинската реалност, тази в нашето 
вътрешно, съвършено битие, в което е целият свят, 
в нашия висш Аз. Да търсим всичко там, за да могат 
силите ни да растат, да ставаме едно с Бога, да се 
извисяваме до своето Себесъзнание, до будността 
в Светлината. 

Христо Танев беше убеден и в урока, опита, оста-
вен  ни от нашите прадеди, че Свободата е възмож-
на единствено чрез Силата на Възкресението и Въз-
Раждането в Духа. И че само в тази Светлина може 
да има свобода от смъртта, тлението, нечестието, 
невежеството, от неволите... Че можем да придоби-
ем още тук, в този свят, тази Сила Свише  в нашето  
СебеСъзнание. 

И духът му успя да ни го припомни точно в наве-
черието на Деня на българската независимост. Успя 
отново да ни насърчи да съхраняваме и спазваме 
Бащиния Закон на Божията Истина и да работим не-
уморно за неговото изпълнение в цялата му сила и 
слава!

Лияна Фероли

6 месеца от смъртта  и 76 години от рождението на Христо Танев

Свободата е възможна единствено 
чрез Силата на възкресението и въз-Раждането в духа

Христо Танев също бе духовно възроден чрез неговите дарби за прозорливост, 
както и чрез обичта му към нас и нашата към него

СТРАНИЦА

НА ЧИТАТЕЛЯ

Но дори и сред най-абсурд-
ните ситуации Пейо Пантеле-
ев намира упование в обичта 
си към родния град. В съня на 
костенурката” …Гертрудка/шо-
фьор на градската маршрутка” 
нейното старо возило поема 
пътя за Бургас и в шантавото 
си следсъние младата – стого-
дишна! героиня „хвръкнала и 
полетяла”… Неслучайно този 
текст е – според мен – най-
оптимистичният сред всички в 
„Един, една, едно, едни, Басни 

и шантавини”… Всички оста-
нали герои – от магарето-поет 
през земния червей с неговия 
от комисията неприет асансьо-
рен проект, през пъстрия уж 
говорещ двусловесен папагал, 
пленен от ловец – „пияница” и 
„крадец”, през пауна, еликана 
и спънатия кон, та до пчелите, 
които имали царица и плачели 
за цар…  са повече тъжни, от-
колкото смешни, повече нагар-
чащи, отколкото сладки… 

Повечето от щантавите 

басни са издържани в стила 
на жанра – иносказание, не-
съгласие зад тъжния смях, уж 
скрити зад анималистичните 
персонажи, но лесно разпоз-
наваеми образи от безкрайния 
български преход… за финал 
– онези втръснали ни поуки, 
които все още не сме усвоили 
и повтаряме все едни и същи 
грешки… И в своите всеки-
дневни и периодични шанта-
вини все стигаме до ситуаци-
ята, в която кошерът остава 

без мед… и се питаме дали 
последните му капки са истин-
ски или сурогатни…

Всеки един, една, едно, 
едни… от нас отнася от тази 
книжка с прекрасни илюстра-
ции и тъга, и гняв, и надежда… 
и онази незабележима на пръв 
поглед, но просмукваща се 
като крайморска влага в тъм-
ния бургаски пясък дозичка 
любов, без която Пейо Панте-
леев не би бил себе си – с глас 
като тромпет и честит завинаги 

в орисията си на поет…  Нищо 
чудно, че иронията и сарка-
змът започват с автосарказъм 
и самоирония.  Без тях творе-
цът сатирик не би бил истинси 
творец и истински сатирик…

И поуката от този мой про-
чит е – въпреки финалния 
стих в това издание на „Но-
вата цивилизация” – има още 
много поетичен мед в кошера 
на влюбения в живота и в Бур-
гас поет…
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Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

Отиде си големият български поет Любомир Лев-
чев. 

Той бе талантлива и интелигентна личност с ха-
рактерно и достолепно личностно излъчване. Един 
човек, когото хората приемаха нееднозначно - от 
една страна като талантлив поет, а от друга - като 
личност, "коронована" от предишната власт и обла-
годетелствана от нея. 

До края си Левчев не можа да се отърси от този 
обществен порок да слагаме етикети на талантливи-
те, творили във време на догми, и да не можем да от-
делим творчеството им от собствената си догматика 
в оценките. По тази причина "короносвахме" с епите-
ти не един от класиците на нашата литература. Жи-
вотът на Левчев, подобно на техния, бе подложен на 
дисекция под лупа - Преди и След Десети ноември.

Такава е нашенската "диагноза" - не искаме да 
приемем, че някой може да е бил забелязан като 
талантлив заради таланта си, а не заради политиче-
ската си обвързаност.

Историята на българската литература напълно 
опровергава подобно тесногръдо схващане - едни от 
най-добрите ни произведения са създадени именно 
по времето на днес отречения соц.

Левчев има орисията да твори и в двата периода - 
и Преди, и След, и той постигна постижения и в двата 
периода. По една проста причина - беше талантлив!

Днес, в Деня на кончината му, трябва да приз наем, 
че неговото име остава в историята на българската 
литература като име на значим поет и писател, с по-
стижения на световно ниво.

Това категорично опровергава нечии намеци, че 
успехите му се дължат на близостта му с предишна-
та власт и лично с Людмила Живкова. Пое тът, есе-
истът и мемоаристът Левчев доказа и след 90-а, че 
талантът му не принадлежи на никоя власт, че перо-
то му не е ничие, освен на дарбата му. Орисията да 
бъдеш "въпреки" неведнъж се е превръщала в лична 
трагедия за този род личности.

Преди години Георги Марков, дисидентът с когото 
са били близки приятели в младостта си на начева-
щи писатели, написва от Лондон писмо до Левчев 
със следния текст: "Не зная какви са били личните 
ти мотиви, за да се откажеш от дървото на поета и 
да се прехвърлиш върху стълбата на кариерата (ис-
кам да кажа - асансьора). Може би си придобил онзи 
професионален навик на някои наши ръководители 
да гледаш хората, без да ги виждаш, и да ги слу-
шаш, без да ги чуваш. Защото това идва от закона 
на Стълбата. Не съм сигурен и не зная много неща 
около тебе. Но има едно-единствено нещо, в което 
съм сигурен - че ти не си щастлив. Това ясно личи от 
последните ти стихове и от статиите ти, които по по-
вод или без повод пишеш, това личи от експлозията 
на гняв и безсилие, на болезнено съзнание и тъпо 
самодоволство, на бунт и на раболепие", написва 
Марков на Левчев.

Минават цели 40 години от онова писмо, и Левчев 
за пръв път разказва в "новото" време пред една 
телевизия колко дълбоко са проникнали думите на 
Марков в душата му и как неистово е искал да им от-
говори още тогава. Забранили му от най-високо ниво 
да го направи. Писмото било схванато като прово-
кативно. В смисъл, не просто като лична кореспон-
денция, а по-скоро като подканяне за диалог, който 
да бъде "използван".

Дали е било така, днес е трудно да се каже, но 
има нещо много интересно в това писмо - очевидно 
Георги Марков още тогава забелязва в своя "бивш" 
приятел болката от разкъсването между лириката и 
политическото статукво... Нещо, което всеки наблю-
дателен човек, можеше да забележи "отпечатано" в 
самото изражение на Левчев...

Станислав Йежи Лец има един много сполучлив 
афоризъм, подходящ за случая: "Животът си мина, 
но не без последствия".

Талантливият поет у Левчев понесе последстви-
ята от своята близост с властта, и трябваше да 
преглъща обидите вътрешно силно и външно до-
стойно. Почти три десетилетия до днес той правеше 

това с ореола на поет по призвание.
Любомир Левчев ни остави книжно наследство, 

преведено на 36 езика. Автор е на 3 романа и на сце-
нариите на филмите "Мълчаливите пътеки", "Гибелта 
на Александър Велики" и "Сладко и горчиво". Да, ка-
риерата му на поет и писател е вървяла ръка за ръка 
с общественото му издигане преди 90-те. Работил е 
в Радио София, бил е първи заместник-председател 
на Комитета за култура, после председател на Съюза 
на българските писатели от 1979 до 1988-ма; да, бил 
е част от близкото обкръжение на Тодор Живков в 
т.нар. "ловна дружинка", но там са членували и други 
хора, сред които безспорни класици на българската 
литература. Нека направим граница между едното и 
другото, в името на обективността.

В годините на Желязната завеса, не Живков, а 
Френската академия награждава Левчев със Златен 

медал за поезия и званието Рицар на поезията (1985 
г.). Левчев бе носител и на Голямата награда на ин-
ститута "Александър Пушкин" и на Сорбоната (1989); 
на Световна награда за мистична поезия "Фернандо 
Риело"; той бе сред учредителите на Съюза на писа-
телите в Евразия и Съюза на писателите и превода-
чите в Русия; носител на литературно-обществената 
премия "Да светиш винаги" през 2009 г.; носител на 
орден Стара планина - I степен, за "изключително го-
леми заслуги към България, за развитие и популяри-
зиране на българското изкуство и култура".

Левчев остави ярка диря след себе си на творец 
и забележителна личност в нашия културен живот. 
И това е, което трябва да му признаем по съвест, в 
Деня на неговата кончина.

Източник: impressio.dir.bg

"Смъртта няма рожден ден. 
За безсмъртието всеки миг е 

ново начало" Любомир Левчев

СТРАНИЦА

НА ЧИТАТЕЛЯ

  Смъртта е тайнство. Страх… Но край – едва ли.
    Земната люлка в пустотата ме люлей.
    И чувам сферите кристалните сигнали
    аз, който не избягах от Помпей.

    Преди разкопките да ме разкрият
    свит като ембрион, тих, вкаменен
    аз просто устоях срещу стихиите.
    И забравимото се вкопчи в мен.

    Аз гледах как вий бягате надолу
    към лодки и спасителни лъжи.

    Окрали храмовете, вий се молехте
    грехът на чужда памет да тежи.

 Човеци. Зверове… Изчезна всичко.
    Как хубав бе пустинният Помпей!
    При мен останаха две-три тревички.
    И слава допълзя като злодей.

    Смениха Бог. Проучиха Вулкана.
    Градът развратен станал е музей.
    И само аз при себе си останах
    аз, който не избягах от Помпей.

       Аз, който не избягах от Помпей
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“нео вита-Стм” оод
трудова медицина

социални дейности
медико-санитарни дейности

гр. Ботевград, бул. „Севаст Огнян” № 3
 GSM: 0898444268, 0895962056

e-mail: neovita_stm@abv.bg

застраховки 
осигуряване 
финансови 

консултации

ВАШАТА 
СИГУРНОСТ  

Е НАШЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!
www. vdi-broker. com

■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови 
рискове
■лични застраховки
■селскостопански 
застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на 
отговорности
■финансови консултации

Много нещастия, които ни сполетяват, 
произтичат от факта, че в ужасно пер-
фектния свят около нас 

вече никой не умее 
или не смее да каже “не знам”.

Модерният идиот е акумулатор на всякаква 
информация. Телевизията и вестниците напоя-
ват паметта му с празни приказки, създавайки 
му илюзията, че човекът с универсални знания 
от Ренесанса все още е възможен и самият той 
е щастливо въплъщение на тази възможност. И 
най-малкият повод е добър за него, за да говори, 
независимо от темата, с тон на доброжелателна 
снизходителност, потопявайки събеседниците 
си (когато се случи да са прозорливи) в мрачни-
те бездни на скуката. Истината е, че той не знае 
нищо и прикрива своята нищожност под този по-
рой от бабини деветини, за които обича да вярва, 
че са голяма и завидна култура. 

В наши дни да знаеш, да знаеш всичко - вече 
не говорим за това да знаеш добре - е едновре-
менно задължение и добродетел. Незнание не се 
допуска. И тъй като участниците в тази колосална 
измама знаят всичко, да научат - т.е. да признаят 
невежеството си дори в една-единствена мънич-
ка област - е слабост, която малцина все още си 
позволяват.

Хората, които вършат зле работата, за която 
им се плаща, приказвайки надълго по теми, които 
смятат, че владеят като никой друг, вече не могат 
да бъдат преброени. Те знаят много, но не точно 
това, което би трябвало да знаят. Поставени един 
до друг, тези индивиди, от които зависи добрия 
теоретичен ход на света, образуват огромна ка-
тастрофа. 

Колоните на античните храмове все 
още стоят, докато злополучните балкон-
чета, проектирани само преди няколко 
години от инженери, кои то със сигур-
ност са много учени, се срутват. 

 Постмодерен свят, 
гъмжащ от некомпетентност

 
На върха на това крехко - и все по-

крехко - съединение на арогантни неве-
жи властват световните лидери, полити-
ците, манипулаторите на нашите съдби. 
Няма никаква разлика между монтьора, който ви 
връща колата, която върви толкова зле, както и 
когато сте му я оставили, и министъра, чиито ре-
шения противоречат на здравия разум и общия 
интерес. 

И единият, и другият вредят със своята неком-
петентност, която не искат да признаят. И за която 
никой не се е сетил да ги обвини. Освободили ли 
сме се - поне през последните десетина години 
- от политик или висш служител заради неговата 
некомпетентност?

Като гротескния герой, споменат по-горе, по-
литикът не знае нищо за нищо. Никога кандидат 
или избранник не е чут да казва “не знам”. По-
добна изповед би била непоносимо човешка за 
героите, които бродят (много често безполезно) в 
територията на боговете. Те винаги са готови да 
обясняват неща, които не знаят, да налагат реше-
ния на проблеми, чието съществуване им е било 

неизвестно допреди секунда. Отказът да кажат 
“не знам” е 

отворена врата за най-ужасните 
самозванци.

 
Това нещо, колкото и да е ненормал-

но, вече е нормалност в нашите обще-
ства. Вече нищо не работи, както трябва, 
защото твърде много хора знаят твърде 
много неща, без да знаят нищо конкрет-
но или полезно. 

Какъв по-добър пример от очарователния спек-
такъл на предизборните “дебати” - потресаващ 
панаир на провалени експерт-счетоводители, 
където числата валят като дъжд, защото е важно 
да знаеш, когато искаш да станеш нещо, където 
се изразяват със сентенции на имените личности 
и се демонстрират бюрократични познания, които 
в никакъв случай не са доказателство за компе-
тентност? 

Неизмеримият сбор от цялата тази претенциоз-
на некомпетентност води света към разруха. Гор-
ди с алманаховата си култура, посредствените 
пораждат и насърчават посредственост. Обра-
зува се спирала, която се спуска все по-бързо и 
се стеснява - и само отделни късчета могат да й 
се изплъзнат. В този свят, който едва се държи 
на краката си, да не знаеш нищо, докато се прес-
труваш, че си извор на науката, е привилегия на 
надутите идиоти, на които е поверена мисията да 
правят история.                 Източник: glasove.com

Модата на псевдоекспертите: 

“не знам нищо, но ще ви кажа всичко”: 
В този свят, който едва се държи на краката си, да не знаеш нищо, докато се престру-
ваш, че си извор на науката, е привилегия на надутите идио ти, на които е поверена 
мисията да правят история. Те са безполезни. Въпреки това ги слушат, следват, дори 
ги превъзнасят. Лъжливи учени и фалшиви гении образуват странна конгрегация, на-
воднила света от доста време насам. 
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