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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

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org
Испания е Испания от
1479, Швейцария е Швейцария от 1291 година, Швеция
е Швеция от началото на XI
век, Полша е Полша от края
на X век, Франция е Франция
от 843 година, Англия е Англия от 827, а България е
България от 681 година.
Така пише в учебниците по
история. Така знаех и аз.

излиза 1 път в месеца

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

„Българите – това е народът, който
имаше всичко, което е пожелавал; те
вярваха, че светът е открит за тях;те
никога не се съмняваха в победата
си; това е народът, на който се
учудваше светът“
Магнус Феликс Енодий, 486 г. епископ на Павия (Италия), летописец

П

реди осем години
пристигна у нас един
унгарски професор
да търси надгробната плоча на не знам кой си техен
крал, умрял някога в България. Плочата я намерихме
зазидана в стената на една
селска черква и нямаше как
да му я дадем, но за утеха го
заведохме в кръчмата и там
унгарският професор, може
би от яд, че не му дадохме
тази ценна реликва, или за
да изтъкне своя патриотизъм
направи следното: още преди да пийне от първата ракия, унгарският професор се
обърна към българите и каза:
Как може да броите годината

На стр. 2-3
на своята държава от 681 г.
след Христа?!
Още през 2137 г. преди
Христа сте имали българско
царство на север от Китай!
И по време на слънчевото

На 4 февруари 2020 г. (вторник), от 17.30 ч.
в Залата на Възрожденско училище
(ул. “Търговска” №6, гр. Кюстендил)

ИК “НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” ЕООД
ПРЕДСТАВЯ

никването и дейността на първиуции (училища, библиотеки, издруги организационни центрове),
т на възрожденските българи и
налното ни културно-историческо

Атанас Панчев КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

на изследването е зараждането
рмянето на системата на културторическото наследство, както и
кването и развитието на българбиблиография в епохата на
рското Възраждане.

В ПЕРИОДА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Атанас Панчев

ящото изследване е посветено
илията на нашите възрожденци
дирване, опазване, съхраняване,
та, организация, управление и
лизация на българското културторическо наследство, както и на
кването на българската библиоя.

Цена 15 лв.

тика са и следните книги от същия
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дство и новите медии - трансформа-
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БЪЛГАРСКОТО
ВЪЗРАЖДАНЕ

ОТРАЗЕНО В ДОКУМЕНТИ
ОТ БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ:
ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
(КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЗАРАЖДАНЕ
НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ)

ИК „Новата цивилизация”

БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ”
автор д-р Атанас Панчев
Настоящото изследване е посветено на
усилията на нашите възрожденци за
издирване, опазване, съхраняване, защита,
организация, управление и социализация
на българското културно-историческо
наследство, както и на възникването на
българската библиография.

САКРАЛНО: Чудесата близо до нас

ЧУДЕСАТА БЛИЗО ДО НАС”
автор д-р Мариана Праматарова

Мариана Праматарова

САКРАЛНО:
ЧУДЕСАТА
БЛИЗО ДО НАС

Цена 12 лв.

„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА НА

„САКРАЛНО:

Мариана Праматарова

ариана Праматарова е доктор по кулрно-историческо наследство. Живее
работи в Бургас. Пише поезия, публистика и проза. В книгата „Сакрално:
десата близо до нас” са представени
авославни манастири и светци, места
чудодейни мощи, лечебни води и чутворни икони, които се намират близо
нас - в България, Гърция, Румъния,
верна Македония, Турция и на Балните. Повечето от описаните места и
етци са свързани с българската истоя, култура и православна традиция,
има и такива, които са непознати на
роката публика и се нуждаят от поче гласност. В този смисъл книгата
формативен характер. Подходяща е за
т туризъм, поклоннически пътувания,
пристъпват светите места за да потъи и благодат в щастието си, защото:
и в молитва, вярвайте, че ще получите
:24). Вярата, надеждата и любовта са
ова не бива да забравяме никога.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА

ИК „Новата цивилизация”

В книгата са представени православни
манастири и светци, места с чудодейни
мощи, лечебни води и чудотворни икони,
които се намират близо до нас - в България,
Гърция, Румъния, Северна Македония,
Турция и на Балканите.

Заповядайте на представянето!

Вход - сВободен

затъмнение на 22 октомври
същата 2137 година преди
Христа сте победили китайците, както пишат тъжно техните летописци в хрониките
си. Победили сте ги, защото

Аз съм се обещал
на отечеството
си жертва за
освобождението му, а
не да бъда кой знай
какъв, не да видя
себе си на голям чин...
защо да не съм аз на
еди-кое си място, ами
еди-кой си наготово.
Напротив, ако му сече
главата повече, тряба
сам да го поканя на
мястото си, пък аз да
гледам друга, нека
и по-долна работа...
ако щат ме нареди да
паса и патките.

маслени бои, платно
Васил Горанов

китайците били прост народ
и се уплашили от затъмнението, а прабългарите знаели
предварително за него и нарочно нападнали същия ден.
Аз, вика унгарецът, като отпи

от ракията, това го знам, защото покрай тази ваша държава е поминувало и нашето
маджарско племе. Ние, вика,
с вас сме от едно коляно и от
една кръв.

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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От стр. 1

Българите – това е народът, който имаше всичко, което е
пожелавал; те вярваха, че светът е открит за тях; те никога
не се съмняваха в победата си; това е народът, на който
Магнус Феликс Енодий, 486 г. епископ на Павия (Италия), летописец
се учудваше светът“
„

За да спасят империята си
от неудържимите набези на
българите, предвождани от
своя хан Тимоти от рода Дуло
(от същия род са, както знаете,
и Кубрат, и Аспарух, и Крум, и прочие), китайците
започнали да строят Великата китайска стена, но
не успели още да я довършат и ето ги – българите
се задали пак откъм север. Тогава китайците качили върху стената китайки-циркаджийки и онези сурови българи, като видели китайките да мятат голи
кълки, се прехласнали и докато се прехласвали, китайският мравуняк продължавал да гради нататък
стената. Като разбрали измамата, прабългарите напопържали китайците, пришпорили конете си и препуснали на запад подир слънцето да търсят края на
стената. Те препускат, китайците градят, те препускат, китайците градят – така българите стигнали до
пустинята Такламахан, напоили конете си в реката
Тарим и се разделили на две: едните тръгнали на
север, другите – на юг.
Ха наздраве!
Тези, дето тръгнали на север, прехвърлили планината Тяншан и нарекли най-високия връх на
името на своя бог Тангра – така се казва върхът и
досега – Хан Тенгри, а хребета, по който препускали, нарекли на себе си – Болгар; продължили нататък, прекосили планините Памир и Хиндукуш и
тук, където сега е северен Афганистан, основали
втора държава, наречена също България, но понеже другите народи не можели да произнесат ъ-то
във вашия език, наричали държавата ви Балхара
(Балх), Болгар или Булгхар, а гърците я наричали
Бактра или Бактрия (то аслъ кой може да произнесе правилно името ви: руснаците ви викат балгари,
англичаните – балгейриън, французите – бюлъгар,
немците – булгарен, арабите – бурджан, ний, унгарците, сега ви викаме булгар, а преди сме ви викали
пол-гар, булгар ви наричат и арменците, чехите ви
наричат булхар, украинците – балхар, индийците –
балгхар, персийците – болгар…).
Другите българи, дето тръгнали на юг, прекосили Тибет, и забележете – вика унгарецът, допивайки първата ракия – живели известно време край
планината Мадара, после прехвърлили Хималаите,
минавайки през прохода Шипка, и слезли в Индия,
опъвайки юртите си край река Тунджа; после тези
българи отишли към Ефрат, в Месопотамия, и там
основали третата българска държава; наричали на
рода балхарис, сиреч българи, царицата им носела
същото име – Балкис, това е Савската царица, описана в Библията, дето ходела да задава гатанки на
Соломон през 1001 година преди Христа.
По-късно тези българи тръгнали на запад, заселили се в Египет, в областта Сакар, после поемат
на север и стигат до Балканския полуостров, планината, където спират, наричат Сакар планина, реката край нея кръщават Тунджа, прохода, през който прехвърлят Балкана на север, наричат Шипка,
а свещената си планина – Мадара; те носели със
себе си тези стари и далечни имена, както европейците са занесли в Америка имената на своите стари
градове – Лондон, Париж, Москва, Берлин, Ню Орлеанс, Ню Берн и т.н… Ха наздраве!
Но да оставим Савската царица да задава гатанки на цар Соломон, а ние да видим какво правят
ония българи на север, дето основаха държавата си
Балхара под планината Памир.
Девизът на тези прабългари някога бил: „Не
замръквай, където си осъмнал!”, после станал:
„Не умирай, където си роден!”, но тук, под сянката на Памир, им харесало и започнали да градят
градове, да сеят жито и да развъждат добитък, да
добиват желязо и мед, да украсяват жените си със
сребро и злато; древногръцкият историк Страбон
нарича Балх, столицата на Балхара, „перлата на
Азия”, тук през VI век преди новата ера пророкът
Заратустра[2] е написал свещената си „Зенд-Авеста”.
Кога е било основано това прочуто царство, не
се знае, това се губи из мъглата на вековете, вика
унгарецът, като отпива от втората ракия, но извест-

но е, че египетският фараон Рамзес II, съблазнен
от богатствата на Балхара, се опитал да я завладее през 1275 година преди раждането на Христос,
и докато българите разгромявали войската му в
подножието на Памир, Мойсей решил да избяга от
Египет и повел поробените евреи през пустинята
към обетованата земя Ханаан, така че вашата история е по-стара от Библията, вика унгарецът, и вий,
българите, сте спасили бедните евреи не само през
Втората световна война, но и 33 века по-рано.
През 329 година преди Христа и Александър
Македонски нахлул в Балхара, но до бой не се стигнало – вместо войска, насреща му излязла принцесата Роксана и го попитала: „Какво търсиш тук,
Александре?”; пленен от красотата й, той отвърнал:
„Намерих повече от това, което търсех”, паднал на
колене пред нея и я помолил да му стане жена и
царица на света (това била първата – и единствената – жена на Александър, и тя била българка!);
на другия ден се качили двамата навръх планината
Хиндукуш – Аристотел му бил казал, че там е краят
на света и отвъд тази планина се плискал безкрайният световен океан, но като погледнал от върха на
изток, Александър видял, докъдето стигало човешкото око, безкрайни поля и планини – и заплакал,
защото разбрал, че няма да може да завладее целия свят, поболял се и скоро след това умрял. Просъществувала тази велика ваша държава до 230
година след Христа, когато я покорява персийският
цар Арташир I.
Далече преди това обаче, неизвестно защо, старият цар Кардама оставил престола на сина си
Ила, прехвърлил се на юг през Памир и основал
в Северна Индия четвъртата българска държава.
Наричала се тя също Балхара и просъществувала
едновременно със старата Балхара много векове.
Споменът за нея е запазен в индийските веди – в
„Адхарва-веда”, написана на санскрит през X век
преди Христа.
Нещо повече – индийски царе до X век след Христа продължавали да се наричат Кардамити, както
династията на Бурбоните във Франция или на Романовите в Русия, а пред името си слагали титлата
балхара – името на древната държава се превърнало в титла, както името на Цезар.
Оттогава са и общите ви думи в двата езика: уча,
чета, будя, баща, татко, лик, хубав, китна, шал, сандал, тава, халка, чорба, компот, соя и много други.
Бежанци от покорената памирска Балхара тръгват на север и край днешния град Самарканд основават петата българска държава, а голямото езеро,
до което стигала границата им на изток, нарекли на
себе си – Балхаш; просъществувала тази държава
до VII век след Христа; други от победените българи тръгват на запад, прекосяват пустинята Каракум и основават на изток от Каспийско море шестата българска държава, кръщават морето Болгар
дингезе (Българско море), така се наричало то до
Късното средновековие, а планината, в подножието на която спират, наричат Балхани – както и вие
наричате най-голямата си планина в днешна България; трети от българите отиват отвъд Каспийско
море и там основават седмата българска държавица, наречена Балкария (така се нарича и до днес
тази автономна републичка в Руската федерация),
а градовете си нарекли пак със старите български
имена Балхар и Булкар-Балх; четвърти от българите, водени от вожда си Вунд, през 127 година преди
Христа прехвърлят планината Кавказ и се заселват
в земите на днешна Армения, там основават осмата българска държава, нарекли местността Булхар,
главния си град – Балк, тези имена те носели до IX
век след Христа, а една от реките там и сега се нарича Балгаручай. Където и да идат българите, все
носят името си и, макар изкривено от произношението на съседните народи, го оставят след себе си
като светли стъпки по картата на тъмния азиатски
континент.

Прекрачвайки от старата в новата ера, българите
прекрачват от Азия в Европа – стигат до Азовско и
Черно море и там митичният цар Авитохол, както
свидетелства „Именникът на българските ханове”,
основава през 165 година след Христа деветата
българска държава, призната – нещо нечувано –
дори от гърците и наречена от самия византийски
патриарх Никифор:[3] ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Вий, вика унгарецът, като допи втората ракия, и
тази България не броите, защото била на друга територия.
Кое, обаче, е по-важно: земята, където се намира държавата – или народът, който е основал
всичките тези български държави? Прочула се тази
Стара Велика България най-много при хан Кубрат.
Този хан Кубрат (който си е жив потомък на Атила,
„бичът Божий”, но тури му пепел!) незнайно защо
расъл в Константинопол, изучил се там, образовал
се и приел християнството през 619 година – през
същата година, когато Мохамед започнал да пропо
вядва в Мека исляма, а застанал начело на Велика
България през 632 година, когато умира Мохамед.
Това за образованието не го казвам случайно, вика
унгарецът, защото вий, българите, след този Кубрат имате само един учен цар – Симеон Велики,
който също живял в Константинопол и учил там в
най-стария европейски университет – Магнаурската академия, а всичките ви по-сетнешни царе, до
последния, са прости и необразовани. Тъй че напразно вий се отричате от прабългарите, вика все
по-ядосано унгарецът и си поръча третата ракия,
ако има нещо свястно във вас, наследили сте го от
тях, защото те не са били монголци, както ви разправят, нито пък хуни или тюрки, а индоевропейци
със загадъчни космически познания.
За разлика от безпросветните италианци, които в
1600 години след Христа изгарят на кладата Джордано Бруно, понеже твърдял, че Земята се върти
около Слънцето, прабългарите не само знаели
това – издълбаното върху надгробните им камъни
Слънце с кръжащите около него 6 планети е било
нещо като техен държавен герб (по-късно, след насилственото покръстване, богомилите го превърнали в свой сакрален знак), та още през 4768 година
преди Христа тези умни прабългари изчислили,
че Земята се завърта около Слънцето за 365 дни
и една четвърт от деня без малко и пресметнали
това „без малко” с невероятна точност: съпоставяйки движението на Земята с движението на Юпитер,
те уточнили, че Земята обикаля около Слънцето за
365 денонощия и 2422 хилядни от денонощието,
което е с половин секунда по-малко от абсолютно
точното астрономическо време, измерено днес. Основавайки се на тези свои астрономически знания,
прабългарите създали най-съвършения календар,
известен досега: годината започвала в деня на зимното слънцестоене, на 22 декември; този ден, понеже слънцето стои, бил обявен за нулев, останалите
364 дни били разпределени в четири сезона, по 91
дни; всеки сезон бил разделен на три месеца, първият месец от сезона имал 31 дни, останалите два
– по 30; по този начин първият ден на първия месец
от зимния сезон съвпадал със зимното слънцестоене, първият ден на първия месец от пролетния
сезон – с пролетното равноденствие, първият ден
на първия месец от летния сезон – с лятното слънцестоене, първият ден на първия месец от есенния
сезон – с есенното равноденствие. На всеки четири
години високосният ден се прибавял преди първия
ден на седмия месец – в деня на лятното слънцестоене, също бил нулев ден, прабългарите го наричали ени, днес го наричаме Еньовден.
Унгарецът надигна третата ракия, отпи една бавна глътка и продължи:
– Ученият хан Кубрат обичал да наблюдава нощното небе и да чете по звездите съдбата на хората
и на народите.
В една такава нощ, като се взирал в залязващи-
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те плеяди, той
видял, че
неговата
звезда
угасва, спомнил си за брата
си Самбат Кий, който основал града Киев и го кръстил
на свое име, после заминал
на запад подир залязващото слънце, основал там
грамадна държава, дето
са сега Чехия, Словакия,
Унгария, Прусия и Полша,
но не я нарекъл България
(така че няма да я броим),
нарекъл я в чест на дедите си Дулоба – „Страната
на Дуло”, другите народи
пък я наричали на неговото име: от Самбат – Само,
но като умрял Самбат Кий
и държавата му загинала;
та Кубрат си помислил: „И
моята държава ли ще умре
след смъртта ми?”, повикал
петимата си синове – Баян,
Котраг, Аспарух, Кубер и
Алцек – и им рекъл:
– Синове мои, свършват
земните ми дни.
– Олеле, тате, недей! – проплакал най-малкият,
Алцек. – Какво ще правим без тебе?
– Сега ще ви кажа – рекъл Кубрат. – Баяне, я вземи оня наръч пръчки. – Баян отишъл и взел наръча
пръчки, който лежал до огнището, където мъждукал
свещеният неугасващ огън. – Ха сега се опитай да
ги счупиш всичките наведнъж -казал му Кубрат.
Баян бил най-възрастният, най-силният от синовете на Кубрат, затова му викали Батбаян. Ударил
той снопа пръчки о коляното си – не се чупят. Ударил
втори път – пак не се чупят. Трети път ударил с все
сила – същото.
– Не мога – рекъл, – тате. – Нека опитат и другите – казал Кубрат. Опитали един по един и другите
четирима синове на Кубрат, но никой не могъл да
счупи наръча пръчки.
– Дайте ги сега на мен – рекъл Кубрат.
Подали му наръча, той взел да измъква от него
пръчките една по една и с лекота ги чупел – една
по една.
– Еее, така и баба знае! – извикали в един глас
синовете му. – Една по една всеки може.
– Точно така – казал Кубрат. – И вас, ако се разделите след моята смърт, един по един всеки ще ви
пречупи. Ако сте заедно като този наръч пръчки, никой няма да може да ви победи. Разбрахте ли?
– Тъй верно, разбрахме! – отвърнали в един глас
петимата му синове.
– Какво разбрахте?
– Съединението прави силата. Като чул тези хубави думи, великият хан Кубрат се усмихнал щастливо и издъхнал.
Тези хубави думи „Съединението прави силата”
вий сте ги изписали и върху герба си, вика унгарецът, като отпи втора глътка от третата ракия, но тежко ви и горко, ако спазвате този завет като Кубратовите синове. Защото още не бил изстинал трупът на
стария хан – и синовете му се скарали кой да седне
на бащиния трон.
– По старшинство на мен се пада – казал Батбаян.
– Тая няма да я бъде, ти да ни командваш – рекли
четиримата му горди братя.
На другия ден погребали баща си по християнски,
както им бил заръчал, погребали го заедно със скиптъра и меча му, защото не могли да поделят и тях.
Народа на Велика България обаче поделили на пет
равни части и всеки застанал начело на ордата си.
– Аз оставам тук, на бащината си земя – казал
Батбаян.
– Аз поемам на север – казал Котраг.
– Аз на юг – казал Аспарух.
– Тогава аз тръгвам на запад – казал Кубер.
– Аз идвам с тебе, бате – казал Алцек.
И поели в четирите посоки на света. Хазарите това и чакали. Щом ордите на четиримата бра
тя залезли зад хоризонта, нападнали Батбаяна и
след две-три години от Старата Велика България
останал само споменът. Котраг повел ордата си на
север – все по Волга, все по Волга, препускали, пре-
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пускали… и като стигнали там, където река Кама се
влива във великата река, Котраг спрял и се огледал
– на изток се синеел облакът на планината Урал, на
север и на запад зеленеели безкрайни гори и поля.
Било лятото на 665 година.
Хан Котраг слязъл от черния си кон и забил меча
си в рохкавата земя:
– Ето тук ще съградим град и ще го наречем Болгар, тук ще бъде моята България! Това била десетата България.
Наричат я Волжка България, а заради богатството й в ония времена я наричали Сребърна България. През X век сребърните българи приели от арабите исляма, имали те велики царе и още по-велики
поети.
Дала е тази ваша България велики поети и други
велики люде и на Русия, защото, както е известно,
вика унгарецът, като отпи пак от ракията, великата
руска поетеса Анна Ахматова се отказала от бащиното си име Горенко и се нарекла на българския си
прапрадядо хан Ахмат. Корените на другата велика
поетеса Марина Цветаева също са оттам и Гогол е
оттам, оттам е и великият бас Шаляпин, руският цар
Борис Годунов е българин, и Суворов, и Кутузов,
дето победи Наполеон, и Ермак, дето завладя Сибир и го хариза на руснаците… Тази славна и богата
държава просъществувала до 1278 година, когато
след половинвековни отчаяни битки била завладяна
от татарите на Чингиз хан, но българите съхранили
своята свяст и, мине – не мине век, вдигали бунтове
– и срещу татарите, и срещу руснаците, затова през
1937 година Сталин ги разпилял из лагерите в Сибир, но и днес, както е известно, те отново надигат
глава и искат държавата им да се казва България.
Тук унгарският професор млъкна и се замисли.
Ще използвам мълчанието му да добавя още няколко думи за тази България. За разлика от нашата
България, която няма запазени стари летописи (за
което ще стане дума по-нататък), през 1680 година
летописецът от Волжка България Бахши Иман събира в сборника си „Джагфар Тарихъ” („Историята
на Джагфар”) древни български хроники, написани
през предишните 4-5 века; от тях става ясно, че върху територията на Волжка България много векове
преди това е имало друга прабългарска държава,
наречена Идел; в една от хрониките – „Хон китабъ”
(„Книга за хуните”) на Кул Гали, се твърди, че историята на българите започва 33 000 години преди
Христа и че българската цивилизация е съществувала паралелно или по-рано от цивилизацията на
Шумер, с която сме имали един и същ корен, че
Троя е бил български град и етруските са прабългари, избягали от този град, че египетските фараони
също са били прабългари, а ацтеките, инките и майте са потомци на прабългарите, преплавали океана
или преминали по ледовете от Камчатка в Аляска; с
турците пък, които ще ни поробят след 7 века, сме
били родни братя и сме имали общ праезик (затова
много от думите, които смятахме за турски, се оказаха прабългарски)…

Моят кураж ми стигна да се върна до
2137 година преди Христа, когато за пръв
път българите се споменават в китайските
хроники; да се върне по-назад в мрака на
вековете оставям на някой свой колега с
по-храбро въображение. Унгарецът отпи
бавно от чашата си и продължи: – Кубер
поел на запад, след него препускал Алцек,
прехвърлили Карпатите и се спуснали в
Панония, в равнината край реките Тиса,
Дунав и Сава, където е днешна Унгария;
понечили да основат държава и там (просъществувала тя само година-две, така
че няма да я броим), аварите обаче по
срещнали на нож българите, след няколко
сражения Кубер бил победен и побягнал
с дружината си на юг и като стигнал, където е днес Македония, основал там край
Битоля и Прилеп единадесетата българска държава; именно срещу тази България, която напирала да превземе Солун,
се отправил на поход през 688 година
византийският император Юстиниан II Носоотрязания и едва не бил пленен и побягнал позорно, както
пише във византийските хроники, а войниците му
били избити от прабългарите на Кубер.
По-късно, след век и половина, тази Куберова
България се съединила с Аспаруховата България
– вероятно това е бил тайният замисъл на двамата братя… Алцек продължил на запад, стигнал до
страната на фран-ките, крал Дагоберт го приел с
радост, но през нощта заповядал всичките българи
да бъдат изклани; Алцек се събудил от виковете на
умиращите и с останалите живи мъже и жени побягнал на юг през Алпите. Било зима, как са оцелели,
не е известно, но през пролетта се появили в горната част на Италийс-кия ботуш и продължили да
слизат надолу, през Ломбардия, Тоскана и Умбрия,
стигнали до Рим и Неапол, оставяйки след себе си
вечното свое българско име: Булгаро (край Бергамо), Булгаро грасо (край Комо), Тера Булгарорум
(край Римини), Монпге Булгаро… Не успял Алцек да
основе дванадесетата българска държава, но неговите българи оставили из Апенините не само името
си, но и кръвта си: Данте, вика унгарецът, е от българския род Алдъгьори, и Борджиите са българи, и
Верди е българин, а Паганини направо си е потомък
на българския хан Паган… Между нас да си остане,
сниши гласа си унгарецът, един потомък на вашия
Кубрат, наречен Арпад, дошъл по нашите земи и
през 889 година (да не ме чуй някой унгарец!) основал Унгария… А кой основа вашата – дванадесетата българска държава през 681 година? – провикна
се унгарецът, като гаврътна ракията си. – България,
дето стана най-голямата държава в Европа, от Киев
до Атина и от Черно море до Адриатика, че и Пеща,
днешната унгарска столица, влизаше в пределите
й! Що не я основаха славяните, дето от два века се
мотали из Балканския полуостров, що не я основаха
траките, дето са там от 1500 години?
Ами защото прости хора държави не могат да
правят. От славяните вий наследихте загадъчния
мързел и бленуването, а от траките – анархизма и
забравата, затова не помните и собствената си история.
Тука унгарският професор стана, качи се на автомобила си и си замина. Сигурно прекаляваше той
в приказките си, но някакъв прапраспомен заброди из тъмните пещери на кръвта ми и ме будеше
нощем, зарових се в разните стари и нови истории
и се оказа, че такива Българии наистина е имало,
един автор разказва за една, друг – за друга, трети
яростно ги отрича, а ние всички нехаем… И тъй ден
след ден, век след век – „Било ли е, не е ли било?”
– и всичко потъва в мъглата на вековете и, уви – в
мъглата на нашата памет. Другите народи провъзгласяват за истина и най-малката вероятност, а ние
погребваме и най-големите истини под кръста на
съмнението. Кое е по-добро?
От книгата „Български хроники”
Източник: sosnovini.bg
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ишейки преди 30 години
трагедията „Тайната вечеря на Дякона Левски“, покой не ми даваше един въпрос, не
ми дава покой и днес: защо този
човек, когото сега всички смятаме за велик и за
светец, в когото сега всички се кълнем - защо тогава, приживе, е бил изоставен (да не кажа предаден) почти от всички? Защо повечето негови
сподвижници свидетелстват против него в турския съд? Само от страх ли?
Във възрожденската ни иконография Каравелов е умният, Ботев е геният, Левски е храбрият.
Според мен, най-умен е Левски. Със своите идеи
той изпреварва времето си поне с един век и разминаването му с неговите съвременници е било
неизбежно.
Никой друг, освен Левски, не се опитвал да
надникне отвъд свободата. Как ще се освободим
- с чети ли, без чети ли, или с комитети, чрез просвета или с оръжие, сами ли или с чужда помощ?
- това бил спорът. Тук, впрочем, било първото
разминаване - за разлика от всички други, Левски
е вярвал, че ние трябва сами да се освободим „с
една обща революция“. Всички други - и Раковски,
и Каравелов, и Общия, и Бенковски, и Стамболов,
и Ботев дори - ако трябва да си говорим честно,
са гледали на четите и на легиите, на бунтовете
и на въстанията само като на повод да се предизвика намесата на великите сили („да се вдигне
пушилка“, „да се отвори рана“), за да ни освободят, както впрочем, бе освободена България... А
какво ще бъде, след като се освободим, каква ще
бъде свободната наша България - за това никой
не мислел, или поне не говорел.
А Левски се интересувал преди всичко от това:
„С една обща революция да се направи коренно преобразувание на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република (Народно управление).
Ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система „демократска република” и
състави партии за деспотско-тиранска или конституционна система (конституционна монархия),
то и таквизи ще се считат за неприятели на отечеството и ще се наказват със смърт.“
(Тъжната истина е, че още тогава най-близките
му съратници презрели и отхвърлили идеята за
демократска република - тези думи на Левски
били зачеркнати от Устава на Българския Революционен Централен Комитет...)
„Този документ няма равен на себе си в освободителните борби през ХІХ век - казва проф. Николай Генчев. - Нито в гръцкото, нито в сръбското,
нито в италианското, нито в румънското, нито в
някое друго освободително движение преди и по
времето на Левски.“
(Бих добавил: и дълго след това. Републики се
установяват в споменатите държави след 70-80
години...)
В идеите на Левски имало и нещо друго, което
още по-силно стреснало тогава българите:
„Всичките народности - Българи, Турци, Евреи
и пр. щат бъдат равноправни в сяко отношение,
било в вяра, било в народност, било в гражданско
отношение, било в каквото било, всички щат спадат под един Общ Закон, който по вишегласието
от всички народности ще се избере.
Ний няма да гоним турският народ, ни вярата
им, а царят и неговите закони, с една дума - турското правителство, което варварски владее не
само нас, но и самият турчин. И за турчинът, и за
евреинът и пр., каквито са, за всички еднакво ще
е, само ако припознаят законите равно с българинът. Всичките народи щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът. Така ще е в наша България!“
В ония години на „всекидневните ни убийства,
потурчвания на невръстните ни грабнати деца
от турчина, обезчестяванието на девойките ни
и на жените ни все от турчина“ - да преодолееш
кръвната си робска омраза към поробителя и да
говориш, че „няма да гоним турския народ, ни вярата им“ - това е било равностойно на Исусовото
„обичайте враговете си!“, само че не абстрактно,
а конкретизирано - затова още по-болезнено и
още по-непостижимо.
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Левски през погледа
на българските
художници

Дечко Узунов (1899-1986), „Огърлица
на безсмъртието“, 1973 м.б., пл.,
160х104. Национална галерия

„Левски“, Росен Райчев,
1964, 2010 м.б., платно
200х180. Президентство на
Република България

„Глава на Васил
Левски“,Михаил Шапкарев
(1941-2007),бронз
62хХ42х40 (Детайл от бюстпаметник в Буенос Айрес,
Аржентина, 1998 г.)

„Тайната вечеря
на Дякона Левски“

„Васил Левски и Христо Ботев“ - Александър
Поплилов (1916-2001), 1976 м.б., пл., 200х170.
Национална галерия
- Няма да ги гоним ли? Както те нас трепят
сега, така и ний ще ги трепим, гробищата им ще
изорем, джамиите им ще срутим, ще ги гоним до
девето коляно и тях и Господа им, както те сега
гонят нашия Господ! - това бил естественият и
справедлив вик на роба, робът е прокълнат да
мрази, а Левски говорел като свободен човек, той
може би е бил единственият свободен българин
в онова робско време и трудно е било на робите
да го разберат.
Но и това му било малко на Дякона - чрез себе
си той поставял пред хората непостижими лични
морални норми: „Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда
кой знай какъв, не да видя себе си на голям чин...
защо да не съм аз на еди-кое си място, ами едикой си наготово. Напротив, ако му сече главата
повече, тряба сам да го поканя на мястото си, пък
аз да гледам друга, нека и по-долна работа... ако
щат ме нареди да паса и патките.“
Сиреч: бъдещата ни държава трябва да управляват умните, а не заслужилите.
Ти чувал ли си, българино, такова нещо някога да се е случило някъде, хеле пък в България:
някой да се докопа до властта и доброволно да
я отстъпи на някого, понеже главата му сече повече? Няма и да се случи. Думите на Левски: „Ако
спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя - губя

само мене си“ - днес са обърнати наопаки: ако печеля - печеля само за себе си, ако изгубя - губи
цял народ... А ако утре Народното събрание приеме Наказателния закон на Левски: „Който злоупотреби със служебната си власт за своя изгода
- да се накаже със смърт!“ - представяте ли си
какво ще стане в България?
Да, идеалистът е опасен и възхищението от
него лесно преминава в омраза.
Има обаче и друга една причина, която накарала народа тихомълком да се отдръпне от Левски,
за тази причина никой не споменава, тя не е и за
хвалба, но нека си я кажем - не за друго, а защото
може би под този камък е спяла змията на предателството?
За бъдещата революция трябвало оръжие,
трябвали пари. Заплашителните писма до чорбаджиите не подействали, както казва Левски:
„Няма друг народ, на когото богатите хора да не
са дали два гроша за свободата.“ Няколкото терористични опита за ограбване на чорбаджийски и
турски каси също излезли несполучливи.
Тогава на Левски не му оставало нищо друго
- разпратил до частните революционни комитети
писма, в които нареждал: „Всеки член по-скоричко
да гледа да принесе десятокът си от всичкото си
имание веднаж завсякога, освен това да побързат
по-скоро да дадат и по 10 (десет) лири турски за
пушка иглена, която ще му се даде. Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертвува.“
Като чул това, българинът се свил в черупката
си като охлюв: българинът по-лесно дава живота
си, отколкото имота си. Не само от алчност: животът е твой, засяга само тебе - да го дадеш не
ти е толкова жал, а от имота зависят децата ти,
семейството ти, свободата не се яде...
Тук, изглежда, е станало голямото разминаване на Левски с народа. („Лесно му е на Дякона няма ни дете, ни коте...“) И не случайно в някой от
последните дни на декември 1872 (в последните
дни на своя живот), на една от последните странички в прословутото си джобно тефтерче Левски
е написал една самотна дума:
Народе????
С четири въпросителни.
Почуда ли е това?
Изненада ли?
Недоумение?
Или ужас?
Или е питал нещо народа?
Какво го е питал?
Тези въпросителни ще продължат да скърцат в
нощта на нашите съвести като бесилки.
Кой ще отговори?
Стефан Цанев
Източник: tba.art.bg

КВАНТОВ
ПРЕХОД

5

Най-богатите в света имат повече,
отколкото 60% от населението на Земята

Милиардерите в глобален
мащаб са се удвоили през
последното десетилетие и са
по-богати от 60% от световното население, обяви благотворителната организация
Oxfam, цитирана от АФП.
Цифрите показват, че 2153
милиардери сега имат повече
богатство отколкото 4,6 милиарда души от най-бедните
хора на планетата.
В доклада на организацията се казва, че бедните жени
и момичета са на дъното на
класацията по благосъстояние. Те влагат „12,5 милиарда часа неплатен труд всеки
ден“, който се изчислява на
стойност най-малко 10,8 трилиона долара годишно.
Турски бизнесмен е найбогатият човек на Балканите Турски бизнесмен е найбогатият човек на Балканите
В света има над 2100 милиардери през 2019 г., по данни

на списание Forbes. П
„Нашите разбити икономики пълнят джобовете на
милиардери и едрия бизнес
за сметка на обикновените
мъже и жени. Не е чудно, че
хората започват да се питат
дали милиардерите трябва
да съществуват“, заяви ръководителят на организацията
за Индия на Амитаб Бехар.
„Разликата между богати и
бедни не може да бъде разрешена без умишлени политики за разрушаване на
неравенството“, каза Бехар
преди годишния Световен
икономически форум в Давос.
„22-мата най-богати мъже в
света имат повече богатство
от всички жени в Африка“,
се казва в съобщението на
Оксфам. Ако един от найбогатите в света просто плати 0,5% допълнителен данък
върху богатството си за 10 години, това би било равно на

Нашенци

ДНО
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инвестицията, необходима за
създаването на 117 милиона
нови работни места в грижи
за възрастни хора и деца, образование и здравеопазване,
каза Оксфам.
Данните на организацията
се базират на данни от списание Forbes и швейцарската

банка Credit Suisse, но те се
оспорват от някои икономисти.
Руските милиардери са
станали по-богати с 22,7
млрд. долара през 2019 г.
Общото състояние на найбогатите руснаци за първите
пет месеца от 2019 година се

е увеличило с 22,729 млрд.
долара.
Жените и момичетата са
обременени
по-специално,
защото най-често са онези,
които поддържат „колелата
на нашите икономики, предприятия и общества“, заяви
Бехар. Те „често имат малко
време да получат образование, да печелят достойно
препитание или да имат думата в това как се управляват
нашите общества“ и „следователно са в капана в дъното
на икономиката“, добави той.
„По целия свят 42% от жените не могат да получат работа, защото са отговорни да се
грижат за други хора, в сравнение с едва 6% от мъжете“,
показват данните на Оксфам.
Източник: Actualno.com

Мишел Онфре:

Народът сменя господарите,
но не и игото си

Тия двама възрастни мъже са бай Георги
от Вършец и бай Асен от с. Церово,
Благоевградско, по на 71 години, набори.
Гледаш ги, братче, нашенци... Единият
48 години бачкал като вол и кътал бели
пари за черни дни, и тия дни отива в
Монтанската болница при главната
сестра и вади цялото си богатство - 4000
лв. - да помогнел на болни деца, ако
можело на четири по хиляда лева да
дадели...
На другия мъж някакъв „добитък” от
горското взел му съставил акт, че бил
отрязал в собствената си градина някакво
дърво, но човечецът нямал 85 лв. за
глобата и взел, та си продал магарето...
Телевизия раздула случая, отворила
сметка, добри хора от цяла България
внесли по лев, по два да си купи магаре и
се събрали 4000 лв. И човечецът рекъл,
че може да си кара и без магаре, и взел,
та дал парите на свои съселяни с дете,
болно от церебрална парализа, да му
купят количка... Обикновени хора...
Нашенци... от тия, които и на снимка да ги
видиш, ще ги подминеш.... щото толкова
ни е акълът ..
Източник: facebook.com
Деян И.

"Каква полза за обикновения народ от Френската революция? Важно ли е за него, че вече не живее при
монархия, а при републикански режим? Или при Директорията? Или при империята? Или при Реставрацията? Не го интересува дали е експлоатиран от един режим или от друг. Той сменя оковите, но не и
положението си, пребоядисват игото му, но винаги има такова. Защото революциите - би трябвало почесто да си задаваме въпроси за етимологията, защото тя носи истинския смисъл на нещата… - никога
не са нещо повече от въртеливи движения, които връщат най-скромните в изходната им точка! След
като се случат, те заменят една тирания с друга. Махат диктатора, за да направят място за подобен
на него: той просто носи други дрехи". В книгата си “Величието на обикновения народ” (Grandeur du petit
peuple), дневник, писан всеки ден, френският философ и писател Мишел Онфре разказва за едногодишния
бунт на “жълтите жилетки”. Откъс от него публикува “Фигаро”.
Историята се повтаря. Но би
било безполезно и нелепо да
пригласяме на марксисткия припев, че това, което първият път се
случва като трагедия, винаги се
връща под формата на комедия.
Невярна мисъл на истински овце,
интелектуален мързел и реторична леснота. Всеки, който все още
има малко памет и култура, знае,
че това, което се случва, вече се е
случвало и още ще се случва според същите принципи. Доброто познаване на Тацит и Тит Ливий, Сетоний или Полибий е достатъчно
за усилието на онзи, който иска да
разбере последните ни двадесет
века - и още повече последните
двадесет и пет години, ако не и последните двадесет и пет месеца…
Гракхите* описват морфологията на всички народни движения:
как се раждат, растат, живеят, умират и изчезват, смилани от властниците и собствениците. Когато с

двамата братя Гракхи плебсът се
разбунтува срещу патриархата,
той трябва един ден да плати цената за бунта си и то с кръв. Също
като Спартак, тракийският гладиатор, който въстава срещу Рим и в
крайна сметка е разпънат на кръст
заедно с 6000 свои другари в бунта на километри по протежението
на Виа Апия. Историята на Европа е богата на жакерии, бунтове,
метежи, въстания, размирици, в
които всеки път се чува думата
на унизения, наранен, лишен, изтощен, обложен с данъци, такси,
удръжки, осакатен народ.
Народът не се стреми да смени политическия режим, на който
се подиграва при първия си глад,
защото той иска хляб за семейството си, мляко за децата си, лоена свещ за бедното си жилище
и сапун за чистотата си. Той не
е чел “За обществения договор”
на Русо, нито “Духът на законите”

на Монтескьо и не го интересува
дали най-добрият начин да промени живота си е република, вдъхновена от римляните, или конституционна монархия, заимствана от
англичаните: той иска да може да
печели своя къшей с труда си, да
купува всекидневния си хляб, да
храни жена си и децата си, да пере
бельото си и да мие тялото си,
опустошено от работа, мизерия и
бедност. Каква полза от генералните щати на краля или разискванията на претъпканото Учредително събрание на якобинците,
ако остава експлоатиран? Сменя
господаря си, това е всичко…
* „Гракхите“ е името на двама
римски братя и държавници, Тиберий Гракх и Кай Гракх, известни с
неуспешния си опит да реформират римската социална система
Пр.от френски: Галя Дачкова
Източник: glasove.com
Със съкращения
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Нужна ли ни е културата?

Опитвам се да конкретизирам ролята на културата в световен мащаб, а в съзнанието ми спонтанно започва да доминира „крилатата фраза“ на
Бисмарк - „като чуя думата култура и се хващам за
кобура“ !
ероятно мнозинството от политиците по
света сякаш се страхуват от тази дума и
затова я игнорират в своите публични изявления. Така беше и в България през 2019 година при изборната кампания за кметове и съветници - в
която думата култура отсъстваше! Така е и в проекта на френския президент Емануел Макрон за реформиране на ЕС, в който предлага присъединителния процес да се осъществява постепенно - на
седем стъпки. Докато първите шест са с конкретна
проблематика, седмата е озаглавена „разни“ и по
всяка вероятност тя ще обхваща дейностите, не
посочени в първите шест стъпки, сред които навярно ще фигурира и културата. А културата не може
да се третира като част от общото и като допълнителна „надстройка“, защото тя е комплексно обществено явление, обобщаващо човешката същност,
заложена у всеки индивид!
И в обществеността, където господстват частно- собственически и пазарни отношения, просперитетът на националната култура остава важно държавно задължение. За целта тя се нуждае
не от кампанийни мероприятия, а от ежедневни
родителски грижи, тъй като това е непрестанно
развиващ и обновяващ се процес. Културата задължително трябва да бъде един от постоянните приоритети на една държава, защото е „оръжие със
специфично предназначение“, чиито поражения
имат дълготраен инкубационен период. По-точно
казано, грижата за културата трябва да е грижа на
цялото общество, защото при глобализацията тя
ще е главният фактор за запазване на националната идентичност и етническо многообразие.
Човекът е сложна сплав от духовни и материални компоненти, които трябва да функционират
равнопоставено, за да се постигат положителни
резултати. Не случайно известният български актьор Апостол Карамитев утвърждава, че „човекът
се ражда два пъти - веднъж физически и веднъж
духовно“. Високият културен уронен на личността
й дава персонално самочувствие, възможности и
сили, да надрасне съществуващите стандарти.
Поради притежаваните персонални дарования
от инакомислещите и нестандартните креативни
хора, те виждат и оценяват заобикалящия ги свят
с различни - често непопулярни - показатели. А известно е, че когато човек има системна физическа
и културна активност, това му позволява успешно
да реализира в общественото пространство своята креативност. Главният принос на креативните
личности е в осъществяваната от тях целенасочена възпитателна дейност, благодарение на която
в XXI век културата постепенно приема функцията
на нова религия, обединяваща народите!
Независимо от впечатляващия скок, осъществен в технологичната сфера, решаващото средство за развитие на обществото остава човешкият
фактор! Надеждата, че изобилието на информация ще помогне на хората да живеят по-добре, е
имагинерно! Едва когато мнозинството от населението осъзнае и започне да оценява своя духовен
елит като безценно национално богатство, това ще
гарантира постоянния обществен просперитет. За
съжаление, освен икономическото неравенство, в
съвременното общество съществува още нарастващо дистанциране между голяма част от населението и интелектуалния елит, което създава в
държавата серия от проблеми. Културата е един
от ефикасните обществени инструменти, който
може да помогне за неговото преодоляване. Но в
България за културата не се мисли - тя е ниско в
йерархията на политическите схващания“! (Манол
Пейков - издател).
Понеже освен възпитателните си аспекти, културната дейност има и дава още редица други
многостранни приноси за развитието на държавата и обществото - оправдаващи направените в
нея инвестиции - тя не бива да се оценява само с
икономически показатели, т.е. едностранно! Всички сме свидетели, че тя среща „упоритата съпротива” от „хората с бели якички”, т.е. от публичната
администрация, която със своята пасивност - че-
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сто съчетана и с некомпетентност - създава благоприятната обществена атмосфера за разширяване периметъра на противообществените прояви!
„Престъпността на „белите якички“ нанася много
по-големи щети, защото се прикрива зад „законен
бизнес“. (Александър Колев - журналист)
Анализите, направени от „Центъра за изследване на демокрацията“ (ЦИД) посочват „богатата
листа“ на видимите измами, но те са пренебрегнали невидимите, господстващи в духовната сфера
- в образованието, науките, изкуствата, медните!...
Дори авторитетното международно списание „Икономист“ констатира, че „културата и обществената
атмосфера в различните държави оказват доста
по-голямо влияние върху подрастващите поколения“! Независимо от хедонистичните елементи,
съдържащи се във всяко изкуство, акцентирането
главно върху различните видове шоу-програми не
съдейства за създаването на верни естетически
критерии в обществото. За да се избегнат налаганите от тях откровени духовни измами, необходимо е създаването на държавна регламентация за
точен баланс между високите и развлекателните,
изящните и приложните форми за изява в изкуствата, т.е. между културата и субкултурата. В този
баланс е заложено разковничето на успеха!
Опростачването в България се развива стремително и навсякъде заменя „културното“ т.е. оригиналното с „популярното“, т.е. „подражателното”.
„Опростачването не е дело на простаци, а на умни
хора, които се отнасят безкритично към профанирането, пошлото и грозното. Опростачването е
система от действия, която сваля критериите и не
разчита на никакви мозъчни пристъпи“. (Петьо Цеков - журналист)
Работата в духовната сфера е нещо много деликатно, изискващо независимост - като мислене
и дух, висок морал и безкраен стремеж за създаването на творчески уникати! Тя не е по силите и
възможностите на повечето хора, защото негова
задължителна предпоставка е наличието на реализирано природно дарование, съчетано с положен системен и целенасочен многогодишен труд! В
религиозната литература често се пише за „Божествения Дух“, който въздейства на избрани от него
индивиди, системно да извършват впечатляващи
действия, свързани е духовността. Транспонирано в сферата на изкуствата, Божественият Дух е
синоним на вдъхновението, неизбежно съпровождащо творческия акт. То е важно допълнение към
природното дарование и трудолюбието на творческите личности, обуславящо уникалността на
създавания от тях художествен продукт!
рез 1996 година България бе посетена от
7-членна експертна комисия от Съвета на
Европа и Европейския парламент, със задача да се запознае с проблемите на нейната култура.
Резултатите бяха публично огласени през следващата година, в тъй наречения „Доклад на Чарлз
Ландри“. В него недвусмислено е казано, че:
- „България има култура, която може да предложи на света“;
- „Българското музикално изкуство е част от световния музикален феномен“;
- „Българската културна политика не разполага с
концепция за развитие на културния живот.“ Затова
се препоръчва „Министерство на културата - заедно с гражданските организации - да организира национален дебат по проблемите на културата“.
10 години по-късно България стана член на Европейския съюз. Сега - 22 години след публикацията на експертния доклад - фактите показват, че от
направените поредица констатации и препоръки,
нищо не е реализирано!... Сякаш отново се потвърждава верният извод на икономиста Георги Ангелов, че „в България реформи се правят само ако
нещо се срути“!
Според проф. д-р Александър Чирков „основната причина за неуспехите на България е в слабата мисловна култура на нейните ръководители!...”
Нима те нямат нужда от духовно обогатяване, което ще им позволи да разширят хоризонта за вярната им оценка на заобикалящата ни реалност!?...
По същество този казус е надполитически - той
е общонационален и касае бъдещето на българската нация!
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Обективността изисква да се посочи, че вина за
това отношение към културата имат и създателите
на Европейския съюз, които в член 151 от „Договор
за създаването на европейската общност” от 1957
година са регламентирали, че „културната политика не е част от общностното право, а е изцяло в
компетенциите на всяка страна-членка на ЕС“, т.е.
културата не е обща грижа - нас ни интересуват
само геополитическите и икономическите показатели на съюза! А нима обезпечаването на националната сигурност във всяка от тях или върховенството на закона и разпределението на властите
не са в компетенциите на всяка страна-членка на
ЕС? В практическата дейност на ЕС през следващия полувековен период тази „концепция” получи
пълно разгръщане, а аргументът, че по този начин
се „запазва“ националната специфика на отделните европейски държави не получи своето потвърждение, защото „само с хляб не се живее”! Това
налага културата да бъде призната не само за национален, а и за общоевропейски приоритет, при
решаване на нейните проблеми да не се прилага
популярният „двоен аршин“!
собено важно е да се намери точното
дефиниране на съотношението „култура
- субкултура”. Тъй като те са неотделими
компоненти, трябва да се проумее, че същността
за решаването на проблема е заложена в намиране на точното съотношение между тях. Субкултурата и развлекателно-хедонистичното начало в
културните изяви не са синоними! Субкултурата е
псевдоартистична проява, която преследва главно
комерсиални интереси, съобразявайки се предимно с първично-биологичните човешки инстинкти.
Към това трябва да се добави, че икономическата зависимост на творците от държавата е главната
причина за „болестите“ на българската интелигенция. „Може би социализмът е виновен, че образова
българския народ до такава степен, че го направи
импотентен към собствената му съдба. У нас май
интелигенцията абдикира! „Ярките творци отдавна
са пенсионери, а на младите им е все едно какво
става в държавата ни", (из редакционна статия във
в. „Минаха години“ - 18.11.2019 г.). И затова търсят;
намират и получават подходящи условия за реализацията на дарованията си в чужбина! Днешното подценяване на културата утре ще струва много
по-скъпо"! (Петър Стоянов - президент).
За развитието на културата изключително важна е ролята българските информационни - електронни и печатни средства. „В телевизионните
програми почти няма нищо за умни. чувствителни и търсещи хора“ (Веселина Седларска - журналист). Търсейки сензацията, те са готови да
загърбят всичко стойностно, което не е сензация,
с което не съдействат за осъществяването на високите стратегически цели на културата. „Медиите
са основният рупор, който усилва простотията, но
политическата инвазия е много по-силна и далеч
по- опустошителна от медийната“. (Петьо Цеков журналист).
Отново се достига до проблема за тематичния
баланс - между това, което трябва и това, което се
предлага на зрителите, слушателите и читателите.
И отново констатацията е, че той - за съжаление
- изцяло е нарушен! Не бива да се забравя аксиомата, че „личността става личност (в истинския
смисъл на думата), когато достигне такова равнище на духовно развитие, при което се проявяват
духовни потребности, мотивиращи поведението
й.“ (Йорданка Донева - психолог).
Затова съм убеден, че както има Висш съдебен
съвет, Съвет за национална сигурност и пр., така
трябва да има Висш обществен съвет по проблемите на културата - съставен само от доказани
специалисти, а не от партийни функционери и овластени лица! - оторизиран със съответните правомощия, за успешно изпълнение на отговорните
си общонационални функции и нова „Венецианска
комисия“ по проблемите на културата!

О

акад. проф. Емил Янев
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в света убиват
висши политици, дейци на културата и бизнесмени и рядко
хората се изненадват на подобни новини. Изпращането
на куршуми в пощенски плик
на представители на световния
елит се превръща в практика.
И това не са случайни актове
на терор, а явна система. Защо
и кой иска да спре развитието
на нашата цивилизация? Или
става дума за тотален контрол
в развитието на човечеството?...
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Извори и смисъл на
историческия терор
Векове наред терорът против велики дейци в историята
се увеличава. През 1865 г. е
убит Ейбрахам Линкълн – президентът на САЩ. Малко след
това – през 1881 г., в Петербург
е убит великият руски цар реформатор Александър II. През
1948 г. жертва пада Махатма
Ганди, а през ноември 1963 г. е
застрелян американският президент Джон Кенеди.
Очевидно не става дума за
индивидуални терористични
актове на безумци. Кое е общото между тези събития от различни епохи?
Световната мафия укрепва
и постоянно напомня за себе
си. На сметката на италианската, руската, колумбийската
престъпност, якудза и триадите са хиляди убийства на изтъ-

Кой моделира
историята на Земята
кнати личности. Но кой стои и
дърпа конците над мафията?
Често чуваме за „Мафия“,
„сенчеста държава“, „организирана престъпност“, „световно
задкулисие“. Дали пък това не
са предпазни механизми, за да
не се развие и преуспее твърде
много цивилизацията на Земята? Навсякъде, където се
въртят големи пари, входът за
мафията е свободен. Мнозина
са уверени, че тя е проникнала в най-големите транснационални компании и ги изяжда
отвътре.
Но само големите пари ли са
целта на международната мафия? Нямат ли шефовете й поглобални планетарни и дори
космически цели? И ако да, то
кой ги поставя, кой формулира
тези цели?
Завесата на тайните
се вдига
В началото на юни 323 г. пр.
н. е. във Вавилон неочаквано
умира Александър Македонски – завоевател и владетел на
половината свят. Версията, че
здравият 33-годишен цар воин
умира от банална треска, е за
наивници. Според историците
той е отровен умишлено. Кой
стои зад тази смърт?
Показателно е знаменитото
убийство на Юлий Цезар през

Среща с Апостола
(Балада)

С много любов изпълних заръката на покойнат ами
майка да напиша стихотворение за най-великия
българин – Левски
Луната разбулва тъмнината.
Бледи лъчи пронизват снежеца.
Звезди потрепват в небесата.
Малък Сечко пристига с ветреца.
С будни очи и снежен калпак
посреща ме благо Апостола наш.
Пред него се радвам като хлапак,
пред Ангела – на свободата ни страж.
Зная. От ратай си станал Божий следовник.
В Легията си направил своя лъвски скок.
Робията превърна тебе в бунтовник.
В борбата за свободата остана пророк...
На вид си от патиниран бронзов метал,
но духът ти витае във душите ни – знай.
Прости, Дяконе, на народа си заспал,
че залита в политика без никакъв край.
Питаш ме със строг поглед защо съм аз тук,
защо мръзна заедно с тебе в нощта?
Ах, как ми се ще да наметна ямурлук
и да хортуваме за разни неща.

март 44 г. пр. н. е. Зад шайката жалки убийци явно стои
желанието на тайни и могъщи
сили в световната история да
върнат времето назад в нечии
интереси.
Това се проследява и в редица знаменити убийства: на
великия френски крал Анри
IV, в отравянето на Наполеон
с арсеник – бавно и мъчително
на остров Света Елена, за да
не може този гениален човек
отново да прекрои световната
карта.
Всяващите ужас кланове на
свръхорганизираната престъпност все по-често заповядват
да бъдат унищожени както
отделни хора и организации,
така и цели региони, да загинат
отрасли от производството и
дори държави.
По най-скромни изчисления
ежегодните доходи от организирана престъпна дейността
са не по-малко от 300 млрд. долара само от търговия с наркотици. А ако се превърне в пари
възможността за моделиране
на великите исторически събития и планетарни природни
катастрофи, това са трилиони
долари.
А случайни ли са явните епизоди на намеса на пришълци в
редица космически катастрофи през последните години?

„Петата колона“ на
извънземните
Мнозина експерти по паранормални явления бият тревога. Според тях на Земята
отдавна върви подготовка не
за Трета световна, а за междупланетна война. Преди това
противниковите страни обикновено изпращат колкото може
повече разузнавачи, агенти на
влияние в лагера на противника. Какво прави „Петата колона“ на извънземните на нашата Земя? Как и кога възникват
причините за избухването на
междупланетна война. Защо
водещите световни сили се запасяват с явно излишно ракетно-ядрено оръжие? И кой може
да е земният агент на влияние
в лагера на извънземните?
Първото, което идва наум,
е че тези двойни агенти са някои президенти на САЩ. Да си
припомним как Роналд Рейгън
в прав текст заявява на лидера на СССР за възможността
извънземни да живеят сред
нас и да решават свои задачи.
А ето какво казва американският президент Ричард Никсън:

Над Балкана се реят нашите орли.
Над Пирин, Тракия, Мизия и Добруджа,
вече слънчев, топъл, български дъжд вали.
Ехо славно ечи над Шипка и Бузлуджа...
Народът български е добър, търпелив,
но управниците ни са калпави.
Войската ни бе като огън пожарлив,
а държавниците са малко алтави...

„Все още нямам право да обсъждам информацията за НЛО и
извънземния разум, с която
разполага правителството ни“.
Обсъждането на този въпрос
продължава. Не бива да се изключат и случаи на откровено
предателство, когато на някои
от могъщите световни финансисти и мафиоти са обещани
почетни условия след капитулацията на Земята. Ще бъдат
ли изпълнени обаче, ще видим...
Изглежда, че подготовката
за финалната междупланетна
война се осъществява в строга
тайна, в среда на дезинформация и двойни, и тройни агенти.
А това е опасно, защото ситуацията, изглежда, вече излиза
от контрол.
Може би скоро ще бъде
обявено за създаването на
нова световна отбранителна
държава на тоталитарна основа. Един вид, неизбежна трансформация на земната цивилизация на прага на извънземна
заплаха.Ще бъде установена
нова форма на обществени отношения. Нима ни очаква космически фашизъм?
Коя от тези хипотези е найблизо до истината, предстои да
разберем в най-скоро време.

Енергетиката ни ев чужди ръце.
Рояк от монополисти мачкат народа.
Икономиката няма свое лице.
Кризата ражда хора от нова порода...
Младежта в България е отчаяна.
Безработицата хората задушава.
Надеждата за добро е окаяна.
Гладът от подаяние не се утешава.

Кажи, Дяконе, на народа си лъжен,
как да излекува язвите си нови?
Дай рецепта за живота ни тъжен
как да го изградим със стабилни основи?!...

Мили Дяконе, имаме република.
Сбъдна се твоята отколешна мечта.
Но не е „чиста и свята република“,
за каквато се бори и ни завеща.

Кажи, Дяконе, на децата ни гладни
как да се пазят от лидери продажни?
Отвори им очи за знания важни,
за да разкъсват робски вериги гадни...

В Народното събрание е чисто.
Депутатите обличат нови дрехи.
Зъбите им са като бяло мънисто,
но са с души като окалени доспехи...

На вид си от патиниран,бронзовметал,
но духът ти витае във душите ни, знай!
Прости, Дяконе, на народа си заспал,
че залита в политика без никакъв край...
Михаил Михайлов – Вокомас
15.02.2015 г.

Вместо българска армия да храним,
пришълци скитат с амуниция тежка.
Вместо в България златото да браним,
чужденци го изнасят със сила мъжка...
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Апостоле, България е уж свободна,
а чужденци нареждат какво да правим.
Демокрацията е рана прободна,
но от новото робство как да се избавим?

Князе, царе, министър-председатели,
са на чуждата воля съглашатели,
на народни идеали предатели.
Те са от двуличните ласкатели.

Искам да знаеш, че свободата изгря
в нивите с роби, за които ти умря.
Родопа, Дунав, Тимок и Черно море
формират земите на българското каре.
Покана за духовен пикник на черешовата градина (с.
Опицвет, Костинброд) между 20 и 30 юни 2020 г.
Контакти с лидери на духовни общности, демонстриращи
приложно-практически практики с живата природа, палатков
лагер – с регистрация до 1 март 2020
За контакти: Божидар Даскалов 0884 862 576

Случаен ли е интересът към
японските, китайските и други
търговски полети в Космоса,
към развитието на проекта на
Илън Мъск?
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Вместо добра за живеене, България
стана лесна за напускане...

КВАНТОВ
ПРЕХОД

Да, твърдя,
че 10 години
след началото
му българското членство в
Европейския съюз е провалено. Не постигнахме никакъв
значим напредък, очевидни са
множество негативни последици. Не смятам, че влизането ни
в ЕС е грешка. Напротив, смятам го за най-значимото събитие в историята ни през 20-и
век.
менно затова ме боли
разочарованието, че
не се възползвахме от
него, за да станем добре развита, стабилна и обичана от
гражданите си държава, желана за живеене, а не лесна
за напускане. По-съществено
ми се струва да разберем, че
неуспехът на членството ни в
ЕС е част от провала на „прехода”, има същата логика (политическа лъжа и повсеместен
властови грабеж, почти без
значими полезни управленски
решения) и се дължи на същите причини:
• произходът и контролът на
„новия“ политически елит от
механизмите на ДС,
• особеностите на националния характер (ключово важни
и наистина съществени, дори
напр. в сравнение със съседни
или в аналогично историческо
или икономическо положение
народи)
• и крайно неподходящият
конституционен модел (условно „демократичен“, но напълно
негоден да попречи на първите
две причини).
Струва ми се наложително
да признаем, че „преходът“
лиши българина от 3 съдбовно
важни опори:
• лиши го от училище (образованието ни е в катастрофа, учителите ни мизерстват,
а броят на преждевременно
напускащите училище е найвисокият не само в ЕС, а в
цяла Европа!);
• лиши го от спокоен живот
(поне 2/3 от българите, останали в България, живеят или
в тежка бедност, или в крайна
неудовлетвореност и в несигурност за собствеността, за
доходите, за непосредственото бъдеще и по-общо в силен
стрес);

И

д.ю.н. Атанас Семов
• лиши го и от надежди! Лични, още повече национални.
Затова оценката ни не може
да бъде друга освен, че преходът е провален и престъпен.
А ако го смятаме за приключил,
означава, че всички негативни
тенденции, които той наложи,
ще продължат да се задълбочават занапред.
Разбира се (да уточн): това
изобщо не означава, че преди
10-ти ноември 1989-а е било
много хубаво. Означава обаче, че днес е много по-зле!
Именно заради няколко много
страшни тенденции:
• лавинообразно обезлюдяване (неизменно сред 3-те
най-бързо обезлюдяващи се
държави в света!), съпроводено с млада емиграция, все
по-ниска раждаемост и все помлада смъртност;
• тежко влошаване на здравето на нацията (ние сме един
все по-болен и недъгав народ),
съпроводено с все по-кратка
средна продължителност на
живота;
• драматично влошаване на
равнището на образованост и
култура, неизбежно съпроводено с все по-ниска конкурентоспособност, по-нисък морал
и отмиране на националната (и
лична!) идентичност;
• все по-масова и все повулгарна дребна и средна
престъпност (телефонна, битова, производствена...);
• все по-масова търпимост
към корупцията и всякакви
форми на закононарушение;
• все по-ниско доверие към
политическата система и все
по-ниско (интелектуално, професионално и... морално) равнище на политическия елит
(уви, както на национално, така
и на местно равнище – въпреки няколкото самотни изключения);
• все по-слаби позиции на
международната сцена и дори
на Балканите, където можехме

да станем водещ фактор (било
енергиен, било туристически,
било дори политически);
• все по-окепазена природа
(поне половината ни курорти –
и зимни, и летни – са уродливо
презастронени и противни за
читав турист, 1/3 от България
пустее, друга поне 1/3 е силно замърсена, големите градове – най-много в цяла Европа!, в София вече никой не
смее да пие вода от чешмата,
в Слънчев бряг – да влезе в
морето, в Стара Загора – да си
отвори прозореца);
• все по-изкупена от чужденци (и то не от ЕС) земя (по някои данни над 1/3 от Добруджа
и над ½ от Лудогорието например);
• все повече запустяващи
райони – стотици напълно
мъртви и над 1 000 умиращи
села, 17 големи града днес са с
население наполовина от онова преди 30 години...;
• все по-нарастващ дял на
циганското население (вече отдавна над 10%, според някои
данни над 15 %), единствено от всички етнически групи
нарастващо (и то бързо) – с
прогноза да достигне 40 % до
20-тина години, при това (и
това е най-страшното!) все понеграмотно.
Бих бил наистина признате-

лен, ако някой може аргументирано да посочи поне една
значима положителна тенденция от последните 30 години!
Не изолирани факти: някои
предприятия (предимно чужди), няколко километра магистрала (предимно за турските
камиони), някоя пречиствателна станция, шепа успешни програмисти, свободно пътуване в
чужбина (но само за който има
средства...), или дори малкия
икономически растеж (от тази
година!), пък бил той и сред
най-високите (за тази година) в
ЕС. И през 2008-а година имахме растеж (двойно по-голям от
тазгодишния и най-висок в ЕС)
– и пак намаляхме с половин
милион за тези 8 години и лошите тенденции се задълбочиха...
Разбира се (да уточня): ЕС
не ни е виновен за всичко това!
Да, виновен е, че влиятелните
му фактори си затваряха очите
пред безобразията на българския политически елит през
всичките тези години, за да разчитат на неговото послушание
в определени (важни за Брюксел, не винаги за България...)
ситуации. Но ЕС и не разполагаше с (поне публични) механизми за дългосрочно въздействие на държави, като нашата
– той е замислен и успешен с

друг тип държави. И други от
нашата черга (дори Словакия
и балтийските страни) оправдаха доверието му. Вярно е
също, че членството всъщност
отвори огромни територии за
българската миграция – за вече
близо милион наши истински
бежанци от тукашната безнадеждност. Както и че те са „найголемият външен инвеститор в
българската икономика“ с реален годишен превод на 2 млрд.
лева към майки и баби. Темата за европейските фондове
няма да я отварям – те просто
продължиха да хранят всички
порочни процеси у нас, след
като държавата се поопоска.
Но след 3 години и те почти ще
свършат.
И все пак – не ЕС ни е виновен! Ако трябва непременно да
използваме тази дума, виновна
в най-голяма степен е типичната за българския характер
склонност за спасяване поединично, за търсене на виновник
винаги извън себе си и за очакване друг да ни оправи. Изключително добре експлоатирана
от режисьорите на началото
на прехода – и от основните му
актьори след това и до днес!
Впрочем, и от външни сили.
Ако има значение, не изключвам и себе си от виновните.
standartnews.com

ВАШАТА СИГУРНОСТ
Е НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!
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