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Духовните 
водачи на 
нацията - 
къде сте?

България рядко е имала толкова спешна нужда от писателите, поетите, творците, духовните водачи 
на нацията. Къде сте? 
Сочите ни пътя, пръскате светлина в здрача, лекувате демократичния кръвоизлив на България? Или 
съчинявате красивите си завъртяни изречения за живота, смъртта и още нещо? 
Четох Галин Стоев, четох Захари Карабашлиев, четох Николай Поляков с вътрешна благодарност. 
Надявам се, че ще допълните изпуснатите от мен. 
Знам, че такива текстове не се пишат по поръчка, не се пишат за хонорари, пишат се, защото авторите 
им не могат да не ги напишат. 
Точно това ги прави духовни водачи на уморени, объркани, обезкуражени, пръснати от поражението 
войници, точно това събира победените в армия, когато битката е за почтеност и справедливост, че и 
за бъдещето даже. 
Останалите претенденти за духовни мисионери, награди и звания - къде сте?

Веселина Седларска, ФБ

Перманентната 
демокрация

Нещо се случи със света през последните годи-
ни - вече никой не иска и не може да чака. Вече 
никой не цени търпението (дума, която в европей-
ските езици произлиза от „страдание“) като начин 
за мъдро надмогване на желанията. Скъсяват об-
хвата на вниманието ни новите технологии и вече 
все по-малко сме готови да чакаме, докато полу-
чим търсената информация, стока, забавление. 

Но има и нещо по-дълбоко. 
Ние, гражданите днес отказваме да чакаме 

властта да благоволи да свърши едно или друго. 
Изчезнала е дистанцията между управляващи и 
управлявани, защото те там горе са излъчени от 
нас и следва да правят което ние искаме, при това 
със скоростта, с която бихме го направили самите 
ние.

В ерата на нетърпението демокрацията преми-
нава в ново агрегатно състояние. Вече никой не 
може да стои със скръстени ръце от избори до из-
бори, както повеляват старите процедурни прави-
ла: гражданите настояват да контролират властта 
непрекъснато; идеалът им е една перманентната 
демокрация (парафразирам „перманентната рево-
люция“ на Маркузе), в която ще се участва еже-

ТОВА Е
ПОЛОЖЕНИЕТО

 „Това не е достойно за мене, трупът 
на пастира трябва да падне там, дето 
пада народ и войска“. С тези думи екзарх 
Антим Първи, председател на Първото велико 
народно събрание, отказва да търси убежище на 
румънския бряг на Дунав в началото на Сръбско-
българската война.

Обичам 
Родината, 

мразя 
държавата!

На стр. 3

 Отиват, 
 протестират 
срещу лошия Бойко, 
качват се на метрото 
и се прибират 
вкъщи. Ходи пеша, 
ходи пеша, бе! Това е 
положението. 

В коментарите под един текст се появи банално-
то клише: "Обичам Родината, мразя държавата!". 
И човек не може да не се запита каква, аджеба, е 
разликата между родина и държава и защо хората 
са склонни да обичат едното и да мразят другото. 
И изобщо възможно ли е такива неща като роди-
ната и държавата да бъдат обичани или мразени? 
Изглежда анонимният създател на тази мъдрост 
нарича "родина" високите сини планини, реките и 
златните равнини, птичките, пчеличките, розово-
то масло, киселото мляко, традиционно трудолю-
бивия и гостоприемен Българин (оня, дето си го 
знаете) и т.н. Докато "държава" са институциите, 
полицията, данъчните, депутатите, митничарите, 
олигарсите, мутрите и прочие мерзости. Ако наи-
стина е така, няма какво повече да говорим, но то 
не е и всички, мисля, сме наясно по този въпрос.

На стр. 3

Арт протест срещу политическата апатия в навечерието на срещата на Г-20, Хамбург, 7 юли 2017, Снимка: ЕПА/БГНЕ
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дневно. Цялата работа е в какви форми да се 
излее тя, защото за момента нетърпението на 
гражданите нерядко ражда само раздразнение и 
недоверие.

Всъщност много от формите на тази бъдеща 
перманентна демокрация съществуват, статутът 
им обаче е неизяснен. 

Да вземем протестите – все повече, а в много 
от развитите демокрации – и все по-агресивни. 
Безспорно е правото на гражданите да протес-
тират или да стачкуват; демократичните страни 
дори толерират форми на гражданско неподчине-
ние като блокади и окупации. 

И все пак в какъв момент следва властите да 
се съобразят с исканията на площада? 

Когато излязат повече хора отколкото са гласу-
вали за управляващите на предните избори?

 Или да гледаме социалния профил на недо-
волните, решимостта, жертвоготовността им? 

Каква роля тук имат сондажите, представящи 
подкрепата за недоволните?

Гражданският натиск днес най-често опитва да 
ветира, да слага прът в колелата на властовото 
действие, както показва в своята „Контрадемо-
крация“ Пиер Розанвалон. Хората се мобили-
зират, за да махнат определен министър; рядко 
обаче ги виждаме със същия ентусиазъм те да 
предлагат друг кандидат на негово място. Което 
впрочем напомня атинския остракизъм, а по-бли-
зо до нас - реалитито „Биг Брадър“, захранвано от 
гняв към станалите неприятни и досадни обитате-
ли на къщата. Може ли гражданската енергия да 
се обърне в позитивна посока – например хората 
да опитват да наложат нови политики, които ха-
ресват? Нека е пак като в популярната култура, 
с лайкване, рейтване, класиране. Но как да впи-
шем подобно обществено мнение в процедурната 
демокрация?

Другият момент на гражданското овластяване, 
това са неправителствените организации - петата 
власт, както понякога ги наричат. Тази форма на 
общо действие често си поставя за цел да бъде 
коректив на властта. В много страни с либерален 
режим тя е финансирана не само от филантро-
пи, но и от самите публични институции, които 
усещат нужда от подобно партньорство. Крайно 
десни/леви партии и режими пък (не случайно!) 
възприемат НПО-сектора като сбирщина от пре-
датели.

И заедно с това ролята на тези организации 
не е по-ясно дефинирана от тази на граждански-
те протести. НПО-тата понякога упражняват на-
тиск върху институциите, понякога биват канени 
на обсъждания с леко пропаганден характер. Но 
в общия случай ги подминават под претекст, че 
представляват само членовете си. Някои от тези 
сдружения имат дълга история, престиж и експер-
тиза, които ги правят по-легитимни от случайната 
констелация на членове. Е да, ама без ясен ре-
гламент политикът е свободен да интерпретира и 
съответно да взаимодейства само с НПО-та, кои-
то му играят по свирката.

Една от най-новите форми на самоовластява-
не, това е гражданската журналистика – правят я 
възможни новите медии от интерактивния интер-
нет Web 2.0. Всеки разследва, сигнализира, вди-
га вълни от възмущения, които обществото вече 
не може да игнорира с извинението, че са частни 
мнения. Защото технологията е направила част-
ното - публично. Достъпен софтуер позволява 
дори аматьори да снимат клипове, да монтират, 
да озвучават, с една дума произвеждат продукт, 
който се доближава до професионалния.

Да споменем и стихийните опити за пряка де-
мокрация – множащите се главоломно петиции, 
които се осъществяват благодарение на услуж-

ливи сайтове, изказването на мнения по все-
възможни теми, организирането на спонтанни 
референдуми. Подобна активност вероятно е 
отклик на множащите се форми на професионал-
ни сондажи и изследвания, на които е подложен 
съвременният човек. А гражданинът днес иска да 
не бъде само пасивен обект на анализи, а и те-
хен субект. Впрочем перманентното следене на 
общественото мнение, което доскоро беше уто-
пия, днес е вече технически напълно постижимо; 
въпросът е как то да почне да влияе върху поли-
тическите решения и да не си остава едно фоно-
во ръкопляскане или освиркване на актьорите от 
публиката в тъмната зала.

Да, хората искат референдуми, бедата е, че и 
те като изборите се правят периодично – не може 
да решиш да построиш атомна централа, после 
да гласуваш да я разрушиш. Как да се съчетае 
желанието за перманентно участие с дискретния 
характер на управлението, което следва да про-
извежда резултати и да бъде оценявано според 
тях? В някои страни въведоха партиципативно 
бюджетиране в общините: гражданите всяка го-
дина разпределят с директен вот една част от 
бюджета според предоставени опции - не искаме 
паметник, дайте парите за трамвай. Друга тен-
денция е опитът да се направят действията на 
управляващите максимално прозрачни, така че 
да се следят не само резултатите, но и самият 
процес на решаване: парламентите дори почна-
ха да стават физически прозрачни като немския 
Райхстаг. А където си остава съмнение за нещо 
скрито, смели активисти лийкват информацията 
в социалните мрежи и управниците трябва да се 
обясняват. Но подобни течове в повечет острани 
все още не са право и понякога дори се наказват.

Процесът, който описвам, ще затрудни сериоз-
но властта, но той предполага и много повече 
усилия от страна на гражданите. От акт на перио-
дическо делегиране демокрацията се опитва да 
стане перманентно състояние на непосредствено 
участие. Никой не знае как да стане това, търсе-
нето продължава.

проф. Ивайло Дичев
източник: offnews.bg

Перманентната 
демокрация

Дигиталното информиране 
прави възможно все по-
доброто задоволяване 

на споменатото 
структурно нетърпение 

на съвременния човек. 
Научаваме всичко веднага, 
възмущаваме се в реално 
време - полицаи пребиват 
протестиращи, общинар 

паркирал на тротоара, 
политик приватизирал 

плажна ивица... Но каква е 
формата, която новата 
демокрация дава на тази 

удивителна активност? Как 
различаваме безкористните 

от манипулаторите, 
истината от пропагандата, 

информацията от слуховете? 
Неясно. Нещата се развиват 

толкова бързо, че и най-
развитите съвременни 

общества не са измислили как 
да регламентират това ново 
измерение на публичност та.



„Най-добрият лек за 
повечето, ако не за всички 
злини, е свободата!“ 
Думи на Петко Каравелов, 
председател на Първото, 

Второто и Четвъртото Народно събрание.

„Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дърво 
отсечено в корена“. Думи на Петко Славейков, председател на Второто 
Обикновено народно събрание.

 „И за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, но ще изтегля 
България!“. Думи на 29-годишния Стефан Стамболов, председател на 
Четвъртото Народно събрание.

„Най-горчивата истина е по-приятна от най-приятното 
заблуждение“. Захари Стоянов, председател на Петото Народно събрание, 
бивш кореспондент на лондонския „Таймс“ на Балканите.

„Към всички ония честни наши сънародници, които нямат нашите 
убеждения, трябва да се отнасяме с онова зачитане, с което 
очакваме и тe да се отнасят към нас“. Думи на говорещия 5 езика Иван 

Евстетиев Гешов, председател на 11-ото и 13-
ото Народно събрание и първият милионер, 
начело на България.

„Винаги миролюбив, моят народ днес 
копнее за своя културен и икономически 
напредък; в това направление нищо не 

бива да спъва България“. Думи на Фердинанд Български из Манифеста, 
с който се обявява Независимостта на България във Велико Търново на 
22 септември 1908 г. Думи, написани от Александър Малинов, пет пъти 
министър-председател и председател на 20-тото Народно събрание.

 „Диктатурата идва там, където няма парламент“. Стефан Савов, 
председател на 36-ото Народно събрание. 
„В България за асфалт дават пари, а за хора – не дават“, думи на академик 
Благовест Сендов, председател на 37-мото Народно събрание.

 „Отиват, протестират срещу лошия Бойко, качват се на метрото 
и се прибират вкъщи. Ходи пеша, ходи пеша, бе! Това е положението“. 
Думи на Цвета Караянчева, председател на 44-тото Народно събрание.

„120 минути“, бТВ
септември 27, 2020
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ТОВА Е 
ПОЛОЖЕНИЕТО!

По отношение на държавата положението на 
Българина - оня, дето си го знаете и дето е на-
учен от народния си поет Христо Ботьов "силно 
да люби и мрази" - е по-особено, защото през 
по-голямата част от славната му хилядолетна 
история държавата, в която се е подвизавал, 
наистина е била негов враг, а враговете се мра-
зят. Като включим и просъветската тоталитарна 
държава от 1944 до 1989, то ще видим, че през 
седем века от тринайсет Българинът е живял 
във враждебна държава, която не е усещал 
като своя. И сигурно затова се е научил да пра-
ви разлика между родина и държава.

И точно защото чуждата държава е била враг 
на Българина, най-славните страници от него-
вата история, онези, които му дават гордост и 
самочувствие, са именно времената, когато се 
е борил за собствена държава. Държавността 
(или царството, както са го наричали до неот-
давна) е най-висшата изява на организация и 
съществуване на един народ на тази грешна 
земя. Не всеки народ има своя държава и онези, 
които са я постигнали с жертви, е твърде глупа-
во да я мразят и да искат да се отърват от нея, 
нали?

И ето как стигаме до един изключително ин-
тересен въпрос: имат ли народите душа? Веро-
ятно. Щом наричаме българския народ "Бълга-
рина" (оня, дето си го знаете), щом казваме: 
"българинът е такъв, българинът е инакъв", то 
оприличаваме народа на човек, на личност, а 
човешките личности имат душа. Следователно 
душа трябва да имат и народите в пряк или пре-
носен смисъл. И ако народите, също като чове-
ците, имат душа, то тази душа би трябвало да 
е тяхна първа грижа, нали сте забелязали как 
особено през последните векове патриотизмът 
е на върха на ценностите, а националното пре-
дателство - най-ужасното престъпление; чудеса 
са правени под лозунга "В името на народа!".

И щом душата на народа е от първостепенно 
значение, то народът трябва да постигне свобо-
да за нуждите на душата си. Без свобода нито 
хората, нито народите могат да изпълнят пред-
назначението си, защото са лишени от възмож-
ността за избор и следователно нито могат да 
имат заслуга за делата си, нито да бъдат по-
рицавани и съдени за тях. А свободата на един 
народ преминава през негова собствена неза-
висима държава. Питайте кюрдите, питайте ба-
ските. Питайте ги дали искат собствена държа-
ва и дали ще я мразят, ако я постигнат. И дали 
ще имат евродепутати, които ще доносничат 
срещу държавата си като някои зубрачи-натега-
чи. Всъщност след известно време, когато за-
почнат да гледат на постигнатото като на нещо, 
което им се полага априори, може би ще имат, 
така е устроен човекът.

Да имаш собствена държава е такава ценност, 
че на всяка литургия в църквата по време на Ве-

ликия вход се молим за душите на загиналите за 
нейното постигане. Молим се и същевременно 
твърдим, че мразим държавата, за която е меч-
таел дякон Левски, оня същия, дето си татуира-
ме портрета му по прасците на краката си. Ама 
ще кажете: той не е мечтаел за такава държава, 
каквато ние мразим! А за каква? Мечтаел е за 
либерална парламентарна демократична и плу-
ралистична република. В момента държавата ни 
е точно това и съвсем друг е въпросът за каче-
ството на хората, които обитават нейните инсти-
туции. Но заради тяхното неудовлетворително 
качество самите институции не стават лоши. 
Парламентът не става лош по замисъл, ако де-
путатите са тъпаци и мошеници. Мерцедесът не 
е лош автомобил, ако го кара идиот.

Ако държавните институции са превзети от 
некачествени личности, това не означава, че 
държавата е нещо, което трябва да бъде мра-
зено и едва ли не премахнато за разлика от ро-
дината, която се обитава от абсолютно същите 
личности, обаче нея си я обичаме. И нека онзи, 
който твърди, че мрази българската държава, да 
каже в пределите на коя друга държава би же-
лал да види родината си, която иначе обича - на 

Турция, на Русия, на Сърбия? Защото ако дадена 
територия не попада в една държава, то със сигур-
ност ще попада в друга.

Разбира се, има хора и то не малко, които отиват 
да живеят в други държави. Те напускат държава-
та, която мразят. Но заедно с това напускат и роди-
ната, която обичат. А има и такива, които напускат 
държавата и родината, без да ги мразят или оби-
чат, просто си търсят работа. Всеки си решава сам. 
Но малцина, дори и от тези които обичат родината, 
но мразят държавата, се отказват от гражданство-
то си и остават свързани с омразната държава, 
разчитайки, ако не на друго, то поне на нейната 
дипломатическа подкрепа. Естествено има и таки-
ва, които се отказват от всичко: от държавата, от 
родината, от роднините, религията, понякога даже 
и от пола си. У всеки човек дреме неспокойният 
и търсещ гений, всеки има право да изрази себе 
си по начин, който сметне за подходящ. И би било 
чудесно, ако после покаже и доблестта да посрещ-
не съответните последици. Всеки си решава сам. 
Но за да могат и народите да решават и, което е 
по-важно, да носят отговорност за решенията си, 
необходимо е да имат държави.

Това е положението поне към настоящия мо-
мент.

И да не забравяме, че държавите не се полагат 
на народите, а народите трябва да си ги извоюват. 
Ако си ги извоюват с жертви, сигурно после ще им 
е по-трудно да ги мразят. Освен това мисля, че 
Картаген трябва да бъде разрушен, за да лишим 
от държава всички мръсни финикийци, които изо-
бретиха парите и други нечестиви неща.

Автор: Иван Стамболов - Сула
източник: Facebook

ОБИЧАМ 
РОДИНАТА, 

МРАЗЯ 
ДЪРЖАВАТА!
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Представете си следното – в една гора пада 
огромно и старо дърво. Ясно е, че при удара му в 
земята ще се чуе силен трясък. Ако обаче в бли-
зост няма хора и съответно никой не чуе това, 
дали тогава дървото е издало някакъв звук? По-
скоро не, смятат някои учени. А ако сте в непо-
средствена близост до него? Тогава със сигурност 
падането ще е съпроводено от силен шум, нали? 
Изненадващо, отговорът отново е отрицателен – 
поне според експерти, занимаващи се с квантов 
парадокс, който може да преобърне представите 
ни за това кое е реално и кое – не. Преди да се 
запознаем с него, нека първо обърнем внимание 
на три важни предположения:

•	 Когато някой види дадено събитие, това 
означава, че то наистина се е случило;

•	 Възможно е да правим свободни и слу-
чайни избори;

•	 Решение, което вземаме, докато се нами-
раме на дадена позиция, не може веднага 
да повлияе на събитие, случващо се на 
друго място.

На пръв поглед изглежда, че и трите твърдения 
са правилни. Според изследване, резултатите от 
което са публикувани в „Нейчър Физикс“, обаче, 
това изобщо не е така и всъщност няма как и три-
те да са верни.

Квантовата механика е раздел от теоретична-
та физика, който изучава поведението на миниа-
тюрни обекти като атоми и фотони. Тези частици, 
обаче, се държат повече от странно. В редица 
случаи, квантовата теория не може да даде отго-
вори дори на елементарни въпроси като „Къде се 
намира дадена частица в момента?“ Вместо това, 
учените могат само да предположат къде ще е ча-
стицата, когато бъде наблюдавана. Според Нилс 
Бор, който е един от създателите на квантовата 
теория, това не се дължи на липсата на инфор-
мация, а на факта, че местоположението е вели-
чина, която не съществува, докато не бъде изме-
рена. Освен това, някои характеристики не могат 
да бъдат регистрирани абсолютно точно в един 
и същи момент – като скоростта и позицията, на-
пример.

Алберт Айнщайн обаче намира тази идея за не-

задоволителна. През 1935 г. той публикува статия 
заедно с Нейтън Розен и Борис Подолски, в която 
изразява мнението, че двойка частици може да 
се намира в състояние на квантово заплитане. 
Когато се измерва една и съща характеристика 
на двете частици, резултатите ще са случайни, 
но ще има връзка между тях. Например, ако се 
наблюдава позицията или скоростта на първата 
частица, то съответната характеристика на вто-
рата може да се предскаже с абсолютна точност, 
независимо колко отдалечена е тя. Обяснението 
е, че и двете величини съществуват още преди да 
бъдат измерени.

През 1964 г. физикът Джон Бел оборва това 
твърдение. Той отбелязва, че ако двама наблю-
датели независимо един от друг измерват харак-
теристиките на частиците, резултатите няма как 
да бъдат обяснени от която и да е теория, в която 
позицията и скоростта са предварително съще-
ствуващи локални величини. За много учени това 
е доказателство, че Нилс Бор е прав.

През 1961 г. теоретичният физик Юджийн Виг-
нер създава следния мисловен експеримент: чо-
век влиза в изолирана лаборатория, за да измери 
дадена характеристика на една частица – нейна-
та позиция, например. Вигнер установил, че ако 
приятел на въпросния човек стои навън и при-
ложи правилата на квантовата механика, за да 
изчисли местоположението на частицата, резул-
татът, който ще получи, ще бъде различен. Това 
се дължи на факта, че от перспективата на човека 
извън лабораторията, неговият приятел се е „за-
плел“ с частицата и е повлиян от нестабилността 
й. Сходен е и прословутият експеримент с котка-
та на Шрьодингер, в който съдбата на животното, 
поставено в кутия, зависи от случайно квантово 
събитие (дали ще се отвори съд с отровен газ).

Професор Ерик Кавалканти от университета 
„Грифит“ е един от авторите на новото проучване, 
което е базирано на експеримента на Вигнер. „В 
нашия сценарий има двама физици – нека ги на-
речем Алис и Боб. Всеки от тях има по един при-
ятел - Чарли и Деби. Те се намират в две отделни 
лаборатории. Има и още нещо важно – Чарли и 
Деби измерват двойка частици, които са квантово 
заплетени“, отбелязва Кавалканти. Според кван-

товата механика, това означава, че Чарли и Деби 
трябва да се заплетат с наблюдаваните частици. 
„Но тъй като тези частици вече са в състояние на 
квантово заплитане помежду си, на теория също-
то трябва да се случи и с Чарли и Деби“, добавя 
Кавалканти.

Експериментът протича по следния начин: 
приятелите влизат в своите лаборатории и из-
мерват частиците. След известно време Алис и 
Боб хвърлят по една монета. Ако се падне ези, 
те отварят вратата и питат своя приятел какво е 
видял. Ако пък се падне тура, те извършват раз-
лично измерване. „Това измерване винаги дава 
положителен резултат за Алис, ако Чарли е за-
плетен с наблюдаваната частица по начина, опи-
сан от Вигнер. Същото важи за Боб и Деби. При 
всяко измерване, обаче, извършените наблюде-
ния ще останат изолирани от външния свят. Това 
означава, че Чарли или Деби няма да си спомнят 
нищо от онова, което са видели в лабораторията, 
те сякаш ще се събудят от дълбок сън“, обяснява 
Кавалканти.

Въпросът, който си задават учените, е дали 
нещо се е случило, ако никой не го помни? Ако 
трите твърдения, с които се запознахме в нача-
лото на тази статия, са верни, то всеки един от 
участниците е видял реален и уникален резултат 
от експеримента, независимо дали Алис или Боб 
са отворили вратата. Това, което Алис и Чарли 
виждат, пък не трябва да зависи от това какво по-
казва монетата на Боб. „По този начин показахме, 
че има граници на корелациите, които Алис и Боб 
могат да видят между получените от тях резулта-
ти. Квантовата механика също така предсказва, 
че Алис и Боб ще видят корелации, които надхвъ-
рлят тези граници”, отбелязва Кавалканти. Ако 
тези прогнози се окажат правилни, това може да 
промени начина, по който разбираме реалността. 
„Корелациите, които открихме, не могат да бъдат 
обяснени само с това, че физическите свойства 
не съществуват, докато не бъдат измерени. Сега 
абсолютната реалност на самите резултати е по-
ставена под въпрос“, добавя още Кавалканти.

автор: Русалин Венев
източник: iStock

КВАНТОВ 
ПАРАДОКС може 

да промени 
представата ни 

за реалността, в 
която живеем

Сигурни ли сме, че знаем кое е 
реално и кое – не?

Волно или неволно,  Google Earth 
показа странна фигура 
в загадъчната Зона 51

Разбира се, може да не е нищо повече от игра на сенките, но хиляди любители на конспи-
ративните теории откроиха повече от интригуваща фигура, заснета чрез Google Earth в Зона 
51, за която от десетилетия се носят слухове, че представлява подземна лаборатория, в 
която учени извършват най-различни експерименти с извънземни форми на живот.

Въпросното откритие бе направено всъщност от уфолога Скот Уоринг в личния му блог. 
Той е разглеждал сателитни снимки на базата в щата Невада, когато в един момент забеля-
зал нещо странно – човешка фигура, но много по-голяма. По думите на Уоринг фигурата е с 
височина 16 м и е убеден, че става дума за огромен хуманоиден робот.

Когато разгледах други сателитни снимки на Зона 51, но направени през други дни, въпрос-
ната фигура отново я има, но е позиционирана на друго място, т.е. очевидно тя се придвижва 
във времето, коментира Уоринг. Координатите, на които може да бъде видяна необичайната 
фигура в Google Earth, са 37°13’26.3″N 115°49’02.4″W.          източник: novini.bg
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На стр. 6

Повечето от нас смятат, че 
хората на науката са вина-
ги коректни и неотклонно 

се придържат към истината. Това 
би било нещо прекрасно, ако бе 

реалност, но за жалост понякога се случва така, че 
точно тези, които трябва да издигат високо факлата 
на знанието, са инициаторите и поддръжниците на 
ужасни заблуди. 

***
Понастоящем в училища и университети се пре-

подава, че тракийският език е мъртъв и няма нищо 
общо с българския. Този постулат се защитава до-
ста дълго време и то с удивително упорство. Една 
от причините се крие в това, че ако лингвистите при-
знаят, че не са прави, ще се наложи пренаписване не 
само на историята на българския народ, но и на ця-
лата древна европейска история, а в самата лингви-
стика понятия като индогермански и индоевропейски 
ще трябва да бъдат отхвърлени и заменени с много 
по-точни и по-подходящи термини като индобалкан-
ски, а защо не и древнобългарски.  

В тази работа ще се опитам да обясня с помощ-
та на какви способи е създадена вредната заблуда, 
според която речта на Орфей е отмряла отдавна и 
няма нищо общо с нашата.  На първо място са раз-
бира се историческите извори – сведенията за древ-
ното население на земите ни, а и неговата съдба по 
време на късната Античност.

Периодът на късната Античност е засегнат от 
летописци като Филосторгий, Св. Йероним, Амиан 
Марцелин, Евагрий, Прокопий Цезарийски, Йордан 
и др. Никой от тези автори не отваря и дума за из-
чезването на траките. Напротив, въпросните създа-
тели на хроники дават ценни данни, чийто адекватен 
анализ помага да разберем истината за събитията 
между IV и VI век.

Като “обяснение” защо са “изчезнали” траките, ка-
зионните учени обикновено  дават като причина така 
наречените “варварски нашествия”, при които мест-
ното население бива клано най-безмилостно. За 
най-големи “злодеи” са обявени хуните и готите. По-
гледнато формално има логика – едно чуждо наше-
ствие може да редуцира дадено население твърде 
сериозно. 

 Проблемът обаче е в това, че така наречените 
варвари са от същия произход както и тракий-
ското население под римска власт и не селата на 
траките са страдали от нападенията, а предимно 
населените с колонисти градове. Готите не са 
германи, а старият тракийски народ гети. Хуните 
не са тюрки, а са потомци на древните масагети 
– амалгама от траките мизи и гети, които поне от 
VI в.пр. Христа (т.е. отпреди 2500 години) обита-
ват постоянно Добруджа...която е и тяхната най-
стара земя.

Да обърнем внимание на важните подробности, 
скрити в историческите свидетелства. Филосторгий 
обяснява, че дошлите в земите на юг от Дунава готи, 
не са нов народ, а са реално старите гети (които от 
незапомнени времена обитават земи от двете стра-
ни на река Дунав по сведения на писалия по-рано 
Страбон бел.авт.):

“На римска територия Урфил докара голяма група 
поселници, които бяха прогонени от древните си оби-
талища поради своята религия. Тези хора дойдоха от 
средите на скитите, живеещи на север  от Истъра и 
в миналото бяха наричани гети, а днес те са познати 
като готи.” –“Urphilas19 brought over as settlers to the 
Roman territory a large body of persons who had been 
driven out of their ancient abodes for the sake of their 
religion. These came from among the Scythians, north of 
the Ister, and were formerly called Getae, though now 
they are better known as Goths.” –Phil. E.H. II.5. http://
www.tertullian.org/fathers/philostorgius.htm

За същите готи християни, в края на IV в. Св. Йеро-
ним - човекът, който нарича Мизия с името България 
(Mesia hec et Vulgaria) споделя следното: “Рижите и 
русокоси гети карат своите църковни шатри заедно с 
армиите си и навярно поради това имат успех в бор-
бата си с нас – поради факта, че изповядват същата 
религия” -“The Getæ, ruddy and yellow-haired, carry 
tent-churches about with their armies: and perhaps their 
success in fighting against us may be due to the fact that 
they  believe in the same religion.” – Jer.Laeta, 2 https://
www.newadvent.org/fathers/3001107.ht

За това, че хуните са реално масагетите спомена-
ва Евагрий в своята “Църковна История”: “in Thrace, 
by the inroads of the Huns, formerly known by the name 
of Massagetae”  Euag.E.H.III.2 http://www.tertullian.org/

Убийството 
на тракийския език

fathers/evagrius_3_book3.htm
Ако някой познава добре хуните – това е Проко-

пий. Той не вижда в тях някакъв странен, непознат 
на по-стари автори народ, а е уверен, че в миналото 
те са известни под името масагети: “…Massagetae 
whom they now call Huns; and the rest were almost 
all inhabitants of the land of Thrace”-Proc.III.X https://
en.wikisource.org/wiki/History_of_the_Wars/Book_III#XI

Йордан също дава интересни сведения. Той раз-
казва за войната между масагетите на царица Томи-
ра и персите на цар Кир, като добавя, че след края 
на конфликта въпросните масагети (които той дори 
нарича гети и готи), се установяват в Mизия, в об-
ласта наречена Малка Скития (т.е. Добруджа бел.
авт.) и основават град Томи: “Queen Tomyris crossed 
over into that part of Moesia which is now called Lesser 
Scythia--a name borrowed from great Scythia,--and 
built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, 
named after herself.”- Jord. (62) https://people.ucalgary.
ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html#X

Не само готите не са германи и хуните не са тюр-
ки, но самите гети и мизи, на които тези две групи 
са представители, са хора делящи едни и същи 
корени. Цитиращ Димитър Дечев, проф. Асен Чи-
лингиров дава интересно късче информация, спо-
ред която гетите са мизи (от рода на мизите бел.
авт.): „Getae sunt Mysi, quos Sallustius a Lucullo dicit 
esse superatos“ (Serv. ad Verg. Aen. 7, 604) - цитирано 
според Д. Дечев, пое. съч., с. 104. http://macedonia.
kroraina.com/tschilingirov/gg1/gg1_1.htm#15

За това, че гети и мизи са роднини, говорят същи-
ят език както останалите траки, а и се смесват лес-
но (поради общият си език и култура бел.авт.) пише 
Страбон :“Елий Катон143 пресели от земята от-
татък Истър в Тракия144 петдесет хиляди души от 
гетите, племе със същия език като траките145. 
И те сега живеят там в Тракия и се наричат 
мизи.” Страб.7.3.1 https://antichniavtori.wordpress.
com/2008/11/13/sgk7c3/

Факт е, че старите българи са наричани мизи, 
готи, хуни, но това не са названия на различни наро-
ди, а на хора делящи един произход. Названията до-
бруджани, родопчани, шопи и т.н. също не са доказа-
телство за различния произход на въпросните групи, 
явяващи се важни компоненти на българския народ.

“Варварите” на казионните учени не само не 
са причина за изчезването на траките и тракий-
ския език, но дори са допринесли за обновяване-
то и възраждането на тракийския език в земите 
на юг от Дунава, а разбира се може да се говори и 
за засилване на тракийския етнически елемент на юг 
от Дунава.

На север от голямата река свободните траки: 
гети,  мизи и клонът им мизо-гетите познати като 

масагети, хуни, скити, запазват 
речта си незамърсена от ла-
тински и гръцки, и освобожда-
вайки своите братя от римска 
власт, налагат своето все още 
ползващо падежите наречие, 
което ще се превърне в офи-
циален език на народа ни. Ето 
защо губещият падежите си 
още по време на Античността 
тракийски, по време на ранно-
то Средновековие е падежен и 
носи името старобългарски.

Нека тези, които се съмняват 
в казаното до тук, да си зада-
дат въпроса: Ако готите не бяха 
траките гети, а германи – къде 
са стотиците германски на-
звания на селища, реки, защо 
няма такива изобщо? Също 
така, ако хуните не бяха част от 
траките мизи, а тюрки -  къде са 
тюркските топоними и хидрони-
ми? Как е възможно номадите 
печенеги да оставят свои име-
на на селища за сравнително 
краткия си престой в Източна 

Европа, а набедените за германи и тюрки готи и хуни 
да не оставят нищо обяснимо на германски и тюрк-
ски за период по-голям от 500 години?

 След като стана ясно, че “варварите” опусто-
шавали Тракия не са чужд народ, а северни траки 
атакуващи римските войски и римските колонисти с 
цел да освободят траките на юг от Дунава от римска 
власт, става и ясно защо римските летописци говорят 
за кланета в своите работи. Не местното население 
е страдало, а окупаторите, които са паразитирали 
върху въпросното местно население явяващо се 
наши предци. Римските летописци са се интересу-
вали само от своите беди и бедите на роднините си.

Трябва да призная, че манипулациите на казион-
ните учени са хитри и рафинирани. Обявявайки част 
от дедите ни за “варвари от север и изток” и припис-
вайки им редуцирането на тракийското население, 
историците успяват да омаят и заблудят широката 
публика доста успешно.

Разбира се лингвистите също имат принос в убий-
ството на тракийския език. Техните методи също са 
хитри и рафинирани. Подобно на колегите си исто-
рици, които разделят няколко групи стари балканци 
на отделни народи, лингвистите също организират 
неоправдано разделение. Езикът на Орфей е разкъ-
сан на части, като целта навярно е да се избегне 
събиране на голямо количество информация показ-
ваща връзка с българския език.

Разделението е следното: учените разглеждат 
същинския тракийски, дако-мизийския, пеон-
ския, фригийския и витинския като отделни ези-
ци – сродни, но все пак различни. Ще напомня, 
че същият трик е приложен и по отношение на на-
речието на българите от Македония. За македонския 
език се казва, че е близък до българския, но все пак 
отделен и различен от него, което разбира се не е 
вярно, както не е вярно и не е правилно да се отде-
лят дако-мизийски, от фригийски, пеонски, витински 
от тракийския.

 Каква е последицата от разделението? Понеже 
тракийските книги са унищожени (а книги е имало, 
съществуват исторически свидетелства за това), 
през XIX и XX в. лингвистите изучаващи езика на 
Орфей, разчитат предимно на глоси. Това са древни 
думи, чието значение е обяснено от определен стар 
автор. Към глосите спадат и дакийските имена на 
билки, като общият брой на глоси и растителни 
названия 120.

Вилхелм Томашек представя 57 имена на дакий-
ски билки и 36 глоси, към които не са добавени пред-
ставените още през 1872 г. от Август Фик 27 фригий-
ски глоси. Те са много интересни, пример за това 
е зелкия/zelkia-зелка, а откъсването на фригийските 
глоси от тракийското езиково богатство е несъмнено 
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голям пропуск. При творилият по-
късно Димитър Дечев срещаме 47 

имена на дакийски билки,  докато в произведението 
“Траките и техния език”,акад. Вл. Георгиев е доста 
по-скромен.

В работата “Езикът на Траките”, 1976 г., акад. Ду-
риданов представя само 23 глоси, не 120, навярно 
защото следва принципа, че на траки, даки, витини, 
пеони и фриги трябва да се гледа като на хора, ко-
ито говорят ралични езици. Да се пропуснат над 
85% от данните обаче си е нещо сериозно, как-
вито и да са аргументите на учените.

Не само над 85% от информацията, която да-
ват глосите е пропусната, но дори при споменати-
те глоси отново има допълнително пропускане на 
информация. Ще дам конкретен пример. При раз-
глеждане на глосата гентон/genton, като сродна 
е дадена староиндийската дума hatá-ударен, умъ-
ртвен. Съпоставката е правилна, но много по-точен 
еквивалент се явява стблг. гнетѫ, чиято праформа е 
*genton – напълно идентична на тракийската глоса 
гентон/genton.

Друг пример е глосата полтин/póltyn-дъсчена 
ограда, при нейния анализ са дадени староис-
ландската дума spjald-дъска, англосаксонската 
speld-дървесина, цепеница и др., но е пропусната 
стблг. плотъ-дъсчена ограда, макар точно старобъ-
лгарската дума да отговаря най-точно на смисъла 
на тракийската глоса, а и звуковата прилика да е 
най-голяма. Праформата на плотъ е *poltu. В слу-
чая има още един пропуск – правилната форма на 
глосата е полтим/póltym, като коренът е полт/pólt, 
а окончанието им/ym, е реално окончание за дат.
пад.мн.ч. в старобългарски, както е в каменьмъ, 
именьмъ, небесьмъ. Значението на Полтим-брия 
е крепост със дървени стени, като правилната 
форма на топонима е * Плотьмъ верѣia.

На всичко отгоре, един друг учен – работи лият в 
СССР лингвист Макс Фасмер, дава в своя речник 
неправилна етимология на думата плот, свързвайки 
я с плет, плета. Реално плот идва от половя, разси-
чам, цепя, т.е. правя дъска – оттам и плотъ-дървена 
ограда. С глагола плета е свързана една друга 
тракийска глоса – пелта/pelta: изплетен от гъвкави 
клонки щит, покрит с животинска кожа, но въпреки 
ясните данни, никой не свързва пелта с плета.

При анализа на глосата гагила/gagyla (вид пати-
ца), в работата си “Die Srache der Thraker”, 1985 г. 
акад. Дуриданов предава сведенията на Дюканж, че 
се касае за дума от речника на траки, витини и 
лидийци, но допълва, че глосата може да е мало-
азийска и е с неясна етимология. Удивителното е, че 
забележително талантлив човек като нашия акад-
мик не е чувал за българските думи гага-вид пати-
ца, гогол-вид птица...

Виждаме, че нито истинския брой на глосите е 
представен, нито пък при подложените на анализ 
глоси са дадени точните съответстващи български 
думи. И това не е всичко. Друга информация, която 
е нужна за разбирането на тракийския език са над-
писите. На наша територия са паметниците от Си-
тово, Езерово, Кьолмен, Дуванлии, Браничево, Ви-
шеград, Пандурската могила, Буково, като разбира 
се има и графити съдържащи интересни тракийски 
имена като Зайка.

Тук се сблъскваме с няколко проблема. Първият 
се състои в това, че учените ни не считат над-
писите от Ситово и Буково за надписи. Макар 
според езиковедите Владимир Орел и Лидия Баюн 
надписа от Ситово да е фригийски, нашите специ-
алисти настояват, че се касае за природен феномен 
– пукнатини от Кайнозойската ера.

А кой през Кайнозойската ера е обработил ска-
лата и защо пукнатините съотвестват на стила на 
фригийските букви, авторитетите не благоволяват 
да обяснят. Надписът от Буково пък е считан за дра-
сканици от 90-те години на ХХ век, макар стари хора 
от селото да свидетелстват, че паметникът е съще-
ствувал още по време на детството им и поради 
странните знаци по него е наречен Писан Камък. По 
този начин, отново тракийското езиково богатство е 
ощетено.

Другият проблем е, че при изучаване на езика 
на Орфей не се вземат под внимание надписите 
от Гърция и Фригия: над 200 от Зоне и над 350 
от Фригия. С други думи – над 550 епиграфски 
паметника не са взети под внимание от хората 
опитвали се да разгадаят характера на езика на 

Орфей. Малък пропуск ли е това?
Поредният способ спомогнал за укриването на 

характера на езика на Орфей е пропускането на 
важни думи извлечени при анализ на имена на бого-
ве, хора, местности. Ще дам кратък конкретен при-
мер. В работата си от 1957 г. акад. Георгиев тълку-
ва тракийските имена Κοζις и Κοζειλας със стблг. 
коза, козьлъ, но през 1977 г., в друга своя работа 
не включва коза и козел в тракийския си речник. 
Защо?

В края на XIX в. Вилхелм Томашек тълкува при-
надлежащото на тракийската ономастика име на 
билка karo-pithla с чаръ-магия и пи-пия, питие, 
но през ХХ век това откритие, поне по мои сведе-
ния остава неизползвано от нашите лингвисти и 
траколози. Отново Томашек тълкува тракийското 
име Sterissa със slav. starica, sterica (реално блг. 
старица, щерица), но и тези данни остават неиз-
ползвани. Неизползван остава и анализът на топо-
нима Raidestos със slav. radŭ, radostĭ (реално стблг. 
радъ, растость).

Пренебрегнати са и ценни сведения на творилия 
в ново време Владимир Нерознак. Ползвайки све-
дения на Лате и Креватин Нерознак тълкува фри-
гийското селищно име Belte с *boloto-БЛАТО, като 
при това съпоставя топонима с тракийския Debeltos 
(Dibaltum). Понеже Амиан Марцелин свидетелства 
за това, че край Дибалтум/ Dibaltum има блата, то 
най-подходящият кандидат за тълкуване на значе-
нието на тракийския топоним е българската дума 
балта-блато....и никой наш специалист не е осъ-
знал това?

 Преди да разгледаме поредният способ, чрез 
който е укрит характера на тракийския език, нека на-
правим кратко обобщение:

 1.Историческите извори, доказващи, че няма ид-
ване на варвари в Тракия и не може да се говори за 
серизно редуциране на траките, не са ползвани, или 
поне не са ползвани адекватно.

 2.Премълчан е важният факт, че в териториите 
обитавани от хуни и готи не се срещат нито герман-
ски, нито тюркски топоними и хидроними, а преди-
мно тракийски.

 3.Вместо 120 тракийски глоси, се представят до-
ста по-малко - само около 25-30.

 4.Дори при публикуваните тракийски глоси има 
сериозни пропуски – българските съотвествия често 
не са дадени.

 5. Сведенията от тракийските писмени памет-
ници не се ползват адекватно – някои надписи са 
обявени за драсканици или пукнатини в скала, а 
информацията от над 550 тракийски надписа от 
Гърция и Фригия не е ползвана изобщо.

 6.Открития на чужди учени, които при анализ на 
тракийски топоними и имена изполват думи, присъ-
щи на езика ни, не се използват.

 7.На тракийски, фригийски, пеонски, дако-мизий-
ски се гледа като на отделни езици, макар стари ав-
тори като Страбон, Херодот и др. да свидетелстват 
за тракийските корени на даки, гети, мизи, витини и 
пеони.

Всички тези способи са допринесли за укриване-
то на истината, но има още един, който реално изи-
грава най-голямата роля. Касае се за манипулиране 
на данните за тракийския език от VI век. 

Точно тези данни е трябвало да бъдат изполвани 
защото са най-близо до времето на най-ранните гла-
голически и кирилически старобългарски писмени 
паметници. Уви, това не само не е направено, но и 
информацията е представена по ужасяващо изкри-
вен начин.

Ето за какво става дума: благодарение на Про-
копий Цезарийски ние знаем за голям брой имена 
на тракийски селища и крепости. Някои от тях но-
сят имена, които всеки българин ще разбере: Бела, 
Вода, Вратища, Дебри, Кабец, Кал, Листи и още 
много други. Ако тези тракийски названия на насе-
лени места бяха представени на широката публика, 
никой не би повярвал, че тракийският език е мъртъв 
, а речта на старите българи е оформена в Азия.

За да спасят положението, учените прибягват към 
хитрост – решават да обявят Бела, Вода, Вратища 
за нетракийски, дефинират ги като славянски, като 
същевременно премълчават, че според Теофилакт 
Симоката, дунавските славени са реално гетите – 
представители на северните траки.

Премълчано е и друго. Прокопий никъде не 
твърди, че Бела, Вода, Вратища, Дебри, Кабец, 
Кал, Листи са създадени от нашественици дошли 
от север. За стария автор въпросните селища са 
тракийски. Ако тези топоними бяха само по грани-
цата, то би могло да се приеме, че римляните са по-

зволили на определена група хора да се засели в 
Тракия, при условие, че ще пазят границата.

Да обаче няма абсолютно никакви сведения 
за  установяване на нови хора из цяла Тракия, 
Мизия, Тесалия, Македония, Епир. Как е възмож-
но такава огромна миграция да остане неза-
белязана? Разграден двор ли е била Римската 
Империя? Слепи и глухи ли са били нейните ле-
тописци?

И какъв е критерия, по който Бела, Вода, Ка-
бец, Кал и др. са обявени за нови, оставени от 
народ дошъл през V-VI в. от север? Критерий 
няма, има отново премълчаване на важни дан-
ни.

Бела не може да е ново име, понеже според са-
мият Георгиев, древния тракийски топоним Орбел 
съдържа елемент бел със значение бел, бял, а и е 
древното име на Беласица.

Вода не може да е ново име, защото според 
проф.  Кирил Влахов, древната форма на тракий-
ското селищно име Одесос е *Водесос. Градът е ос-
нован през VI в.пр. Христа-около 1100 години преди 
времето на Прокопий. 

Кабец не може да е ново име, защото в Илиада 
е споменат град Кабессос. Троянската война се е 
състояла около 1800 години преди времето на Про-
копий.

Кал не не може да е ново име, защото във Вити-
ния тече река Калис, спомената от Тукидид.  Този 
автор живее около 1000 години преди времето на 
Прокопий.

Имената на новите селища оставени от мисте-
риозно появилите се северни нашественици прили-
чат поразително на едни от най-древните тракийски 
топоними и хидроними, но ако никой не каже и обяс-
ни това, вече е лесно да се фабрикуват измислици, 
чиято единствена функция е да поддържа старите, 
наложени от чужди учени виждания за историята на 
народа ни.

В отчаяние, когато са притиснати от неудобните 
за тях факти, моите противници ехидно подмятат, че 
българския не може да е наследник на тракийския 
понеже е сроден на сръбски, хърватски, словенски, 
полски и т.н. Да, така е, но това родство не е никакъв 
проблем. Благодарение на Апиан и Стефан Визан-
тийски ние знаем, че западните, северните и източ-
ните съседи на траките, по-точно древните народи 
илири и скити са близки роднини на траките. Казион-
ните историци обаче бягат от сведенията на Апиан и 
Стефан Византийски като дявол от тамян.

Толкова ли е трудно да се осъзнае, че днешни-
те ни роднини са потомци на тракийските съсе-
ди и роднини илирите и скитите, които впрочем 
също са обявени за изчезнали народи от казион-
ните учени.

Никой авторитет не се притеснява, че изчезване-
то на най-войнствените и най-силни народи на Из-
точна Европа е едва ли не по географски принцип – 
сякаш в миналото зли духове са унищожили всички 
хора между реките Елба и Волга, между Балтийско 
и Бяло море. Казионните учени избърсват с кърпа 
населението на половин Европа от историческата 
карта! И това е наука!

Както се уверяваме – не може да се вярва на 
историците и лингвистите, чиито способи на работа 
са представени в това есе. Реално могат да бъдат 
посочени още много неща, като например общи бе-
лези на тракийски и старобългарски. Информация-
та по този въпрос е доста обемна и няма как да се 
представи в блога. За важните данни съм отделил 
място във втората част на книгата си “ТАЙНИТЕ НА 
ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК”. Надявам се тя да излезе ско-
ро и да хвърли нова светлина върху историята на 
народа ни и древния ни език.

 Тези, които се запознаят с втората част на кни-
гата ми “ТАЙНИТЕ НА ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК” ще се 
уверят, че речта на Орфей никога не е умирала, но 
са направени много опити тя да бъде представена 
за мъртва. Народът, от който произлизат Залмоксис, 
Спартак, цар Резос и др. никога не е напускал исто-
рическата сцена, побеждаван е, но не е покоряван. 

Това, което нашественици като перси, галати, 
римляни и гърци не успяха да сторят с меч, почти 
се удаде на действащите с перо казионни учени. 
Казвам почти, защото номерът не мина. Истината за 
нас продължава да излиза, а с нея изгрява отново и 
нашата звезда. Имало ни е в най-бурните моменти 
на историята и пак ще ни има.

източник: sparotok.blogspot.com
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Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

Неотдавна у нас се появи нова книга, посве-
тена на един културен, обществен и интерлинг-
вистичен феномен. Корените му са във втората 
половина на 19 век, когато България след 500 
години липса на държавност след Руско-турската 
война през 1877/78 година отново влиза в семей-
ството на европейските държави, макар че ще 
и трябват още три десетилетия да стане само-
стоятелно решаваща съдбата си. Будни българи, 
независимо че по онова време българският ли-
тературен език още не е бил напълно оформен, 
възприемат възторжено реализацията на една 
вековна идея, чийто носители са били ренесан-
совите просветители на Европа.

Заглавието на книгата е „Под зеленото знаме”. 
Това не е обаче „зеленото знаме” на еколози-
те, както някои биха предположили, а зеленото 
знаме на есперантското движение, появило се 
през 1887 година след публикуването  от пол-
ския лекар Лудвиг Лазар Заменхоф на учебник за 
международния език есперанто. Новопоявилата 
се наскоро на българския книжен хоризонт кни-
га е „Книга първа” от предвиждания двутомник, 
свързан с историята на Българското есперантско 
движение. Авторът и – академик професор Ди-
митър Папазов – е бил активен участник в продъ-
лжение на повече от 6 десетилетия в есперант-
ското движение  като обикновен член на Българ-
ския есперантски съюз /БЕС/, председател на 
есперантско дружество, председател на младеж-
ка секция, председател на Организационен коми-
тет за подготовката  и провеждането на световен 
младежки есперантски конгрес в България, се-
кретар и главен секретар на съюза в един от най-
цветущите периоди на съществуването му през 
80-те години на 20 век, повече от 10 години член 
на ръководния орган на Световната есперантска 
организация в Ротердам, Нидерландия. В науч-
но изследване, публикувано на гръцки език, Ди-
митър Папазов е представен като един от 500-те 
най-видни последователи в света през последни-
те 125 години на автора на международния език 
есперанто Л. Л. Заменхоф с голям принос за раз-
витието на есперантското движение. Неслучайно 
през 2013 година в Берлин в Германия е издаде-
на негова мемоарна книга като деятел на българ-
ското и международното есперантско движение.

Книгата обхваща периода от създаването на 
първия есперантски клуб в България през 1889 
година – само две години след появата на между-
народния език, един от първите след тези в Гер-
мания и Русия, издал второто в света есперант-
ско списание у нас – до края на 70-те години на 
20 век, когато през 1978 година във Варна се про-
вежда 63-я Универсален конгрес на Есперанто с 
повече от 5000 участници от над 100 страни по 
света, а във Велико Търново 34-я Световен мла-
дежки есперантски конгрес. Авторът проследява, 
изхождайки от дългогодишните си изследвания 
на българското есперантско движение, развити-
ето му, свързано и с работата на БЕС след 1907 
година като организатор на разпространението 
на есперанто, спирайки се на мястото му в обще-
ствения живот на страната и връзките му с раз-
личните политически тежнения у нас през годи-
ните въпреки че то по принцип има неутрален 
характер.

 Особено интересен е периодът след Първата 
световна война, когато в Лигата на народите се 
разглежда въпроса за приемането на есперанто 
като международен език, но поради егоизма на 
тогавашните велики сили предложението отпада. 
По същото време в България започва бурно раз-
витие на есперантското движение с приемането 
от Народното събрание по време на правител-
ството на Александър Стамболийски на закон 
за факултативното изучаване на есперанто в 
реалните училища. Световната есперантска ор-

ганизация тогава предвижда дори универсален 
конгпрес на есперанто у нас в средата на 20-те го-
дини. Кървавите събития на 9 юни 1923 година и 
след Септемврийското въстание обаче осуетяват 
провеждането му въпреки обещаната финансова 
подкрепа от проф. Александър Цанков, който ис-
кал да подобри международния имидж на прави-
телството си, и конгресът се провежда във Виена. 
След подобен обрат естествено факултативното 
изучаване на есперанто в училищата отпада, за-
браняват се ученическите младежки есперантски 
организации, започват преследвания на ляво ори-
ентираните есперантисти, които в началото на 
30-те години създават свои есперантски органи-
зации, допринесли много за разпространението 
на езика сред обикновените работници и издава-
ли успешно списания и вестници с данни от меж-
дународната си кореспонденция. Деветомайският 
преврат през 1934 година спира това разделение 
на политическа основа и през втората половина 
на 30-те години есперантистите, обединени в по-
литически неутралния Български есперантски 
съюз, развиват оживена дейност. Това не продъ-
лжава дълго, тъй като след ликвидирането от 
Хитлер на есперантската организация в Германия 
спира дейността и на БЕС. В първите години след 
Втората световна война есперантското движение 
в Източна Европа е забранено под давление на 
Съветския съюз. Единствено то успява у нас да 
просъществува до края на 40-те години, когато 
идва и неговия ред за забрана. 

След отхвърлянето на култа към личността във 
втората половина на 50-те години есперантското 
движение отново се възражда. През 1963 година 
в София се провежда Универсален конгрес на 
Есперанто. През 60-те години започва издаването 
на есперанто с държавна подкрепа на различни 
списания, което обаче, както стана ясно след 10 
ноември 1989 година, не случайно  е прекратено 
в началото на 70-те години, тъй като страната е 
имала финансови проблеми. С цел да оживи дви-
жението БЕС започва преговори с Универсалната 

есперантска организация и с висшестоящите пар-
тийни органи у нас за провеждането на нов уни-
версален конгрес във Варна. По различни причи-
ни, главно политически, решението се проточва 
и конгресът става възможен заедно с младежкия 
есперантски конгрес едва през 1978 година.

Първата част на книгата от началото на еспе-
рантското движение у нас през 1889 година до 
началото на 70-те години на 20 век е въз основа 
на изследвания и спомени на ветерани-есперан-
тисти, тъй като то все още няма своя история. 
Втората и част е мемоарна, в която авторът като 
член на висшестоящото ръководство на съюза от 
началото на 70-те години, разказва от първо лице 
с какво се е занимавал Българския есперантски 
съюз. В тази мемоарна част през 70-те години 
има любопитни моменти, предизвикващи инте-
реса и на широката публика, за отношенията на 
съюза с висшестоящите партийни органи, които 
наблюдават и контролират дейността му, за вза-
имоотношенията при подготовката на световния 
младежки конгрес, чийто почетен председател е 
била Людмила Живкова, с  Комитета за култура 
и др. Авторът разглежда тези взаимоотношения 
без партийни пристрастия, изхождайки само от 
политически неутралния характер на есперант-
ския съюз.

Във въведението на книгата, отнасящо се и до 
съдържанието на Книга първа, и до предвиденото 
описание на дейността на БЕС в Книга втора през 
80-те години на 20 век, когато той става единстве-
ната обществена организация в България заедно 
с Българския земеделски народен съюз, съуправ-
ляващ заедно с БКП, имаща право на допълни-
телна стопанска дейност, отказваща държавната 
субсидия и минаваща на самоиздръжка, авторът 
намеква за инфарктни моменти за ръководство-
то, свързани с взаимоотношенията с висшите 
партийни и държавни органи, за да може това да 
стане реалност и съюзът да разполага след това 
с огромен материален ресурс, позволил му да 
стане една от водещите в света есперантски орга-
низации. Предполагаме, че авторът, бил по онова 
време секретар и главен секретар на БЕС, коор-
динатор на цялостната съюзна дейност, ще може 
да ни разкаже от първо лице как съюзът е успял 
да стане наистина уникална организация за вре-
мето си и да излезе от строгите рамки за другите 
обществени организации в България. 

Книга първа „Под зеленото знаме” е написана 
четивно, без неясни научни формулировки в исто-
рическата и част, и е интересна не само за привъ-
ржениците на есперанто, но и за обикновения чи-
тател, интересуващ се от обществения живот пре-
ди началото на промените през 1989 година. Тя 
е посветена на 130–годишнината на Българското 
есперантско движение. Да се надяваме, че в ско-
ро време ще излезе и Книга втора, с която ще се 
оформи цялостната картина на съществуването 
на една политически неутрална обществена орга-
низация с международен характер.

 
Атанас  Панчев,

доктор културно-историческо наследство

Книга за ЕЗИКОВ ФЕНОМЕН, създаден
преди повече от век, намерил благодатна почва 

за развитие в България
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На 22 септември в деня на Независимостта 
на България, съдбата ме срещна с художника 
Стойчо Зерлиев – завършил Художествената 
академия в София при проф. Александър 
Поплилов – приложна графика и при проф. 
Бойчо Григоров – живопис, и педагогика при 
проф. Лозенски.

Стойчо Зерлиев е основател на НПО – за 
осъществяване на обществено полезна дейност, 
фондация „Зографче“ България, Детски център 
по изкуствата, която съдейства за духовното, 
интелектуалното и творческото израстване на 
децата чрез всички жанрове на изкуството. В 
детския център е средище за създаване на 
мотивация у децата за развитие и утвърждаване 
на духовните и културни ценности, на спорта, 
образованието, науката, музиката и театъра, 
и оформяне на социални умения у тях. Тя 
съдейства за социалната интеграция чрез 
изкуството на различни етноси в република 
България.

Тя работи и съдейства за социалното 
включване и развитие чрез изкуството на деца 
и възрастни в неравностойно положение. 
Организира и провежда различни творчески 
занимания и инициативи с деца насочени към 
техните умения и таланти, и социалното им 
приобщаване. Организира и провежда различни 
публични артистични прояви като изложби, 
пленери, фестивали, конкурси, музикални и 
литературни дни. Популяризиране дейностите и 
целите на фондацията, които са в обществена 
полза. Откриване на постоянна художествена 
галерия с детско творчество като приятел и 
покровител на талантите. Децата и тяхното 
изкуство са във всеки от нас. Така е било с 

онези, които са живели преди нас, така е с нас, 
така ще бъде с нашите деца и внуци. Техния 
талант, тяхното изкуство ще бъде необходимо 
докато ни има, докато има България. Ако 
наистина има вечност, то инвестицията в 
изкуството я създава. Защото имам урока на 
много българи преди нас, посветили себе си 
на Отечеството – България. Техните дела бяха 
толкова явни, че достигат до всеки, който милее 
за България.

Първата грижа на българите, след като се 
замогнат, е била да образоват децата на родния 
си град. Затова първо създавали училище. 
Търговецът Васил Априлов построил гимназия в 
Габрово. Банкерите Христо и Евлоги Георгиеви 
са дарили пари за построяване на българското 
висше училище – Софийски университет. И 
днес има богати българи тук и по света. Нека си 
подадем ръце и изградим една художествена 

галерия с детско творчество и колеж по 
изкуствата.

Фондация „Зографче“ – България е място, 
в което изкуството отваря нови хоризонти за 
децата и за всички, които се докоснат до него.

Няма нищо по-свято от Родината – скъпа, 
привличаща, приказно красива България. 
България е почетена от Бога повече, отколкото 
целия останал свят на планетата Земя. Всеки 
талант, който страната ни ражда и дава на 
света, е съкровище по-голямо и вечно от всички 
печалби и земни богатства. Кой българин би 
могъл да види тези картини, без да трепне от 
радост и възхищение от детското въображение и 
талант? А делото добро за децата кой би могъл 
да го спре?

Ако не е добро за децата, аз не бих го 
подкрепил.

В името на това да творят децата, да 
действаме като отговорни хора. Всеки човек 
има роля в това дело. Нека проявим повече 
съпричастност и човешка мъдрост. Нека у нас се 
възроди желанието за духовно и образователно 
израстване.

Академик Атанас Панчев

Ако искате да дарите средства на „Зографче-
България“, можете да го направите на сметката 
на фондацията:

Титуляр: Фондация Зографче – България 
Детски център по изкуствата

ЕИК: 177124517
IBAN: BG82UNCR70001522811391
BIC: UNCRBGSF

Фондация „Зографче“: 
България е място, 

в което изкуството отваря нови 
хоризонти за децата и за всички, 

които се докоснат до него!

ЕЦРР "АЛФА РИСЪРС" ЕООД
купува/продава

автомобили (втора употреба) 
от внос и от страната

тел. +359 886 44 33 44
e-mail: ecrralpharesours@gmail.com
гр. София, ул. "Медникарска", №1


