
„За България може да се 
каже, че е свободна стра-
на. Или по-правилно каза-
но – България е странна 
свобода. По устройство е 
държава, в която всеки се 

устройва, както 
намери. Намира 
се на кръстопътя 
на дребните ам-
биции.

Населението 
– се състои от 
бивши, сегашни 
и бъдещи мини-
стри. Занятие-
то на всички се 
състои в това: 
сегашните мини-
стри да дават ам-
нистия на бивши-
те, а бъдещите – 
на сегашните.

Страната е 
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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

разделена на 14 окръга, 
60 партии, 600 крила, 6 
хиляди групи и 6 милио-
на мнения, като всяко от-
делно мнение подлежи на 
разцепление.

Разположена е между 
границите си, а разполо-
жените в нея не знаят ни-
какви граници.

Снабдена е с железни-
ци, чрез които най-лесно 
се стига до катастрофа.

Има добри и уредени 
прави пътища, обаче по-

даниците – предпочитат 
да вървят по кривите, за-
щото са по-утъпкани.

Държавата си служи с 
телефони, а държавници-
те – с телефончета.

Столицата – има обще-
ствени сгради и улици, 
като улиците са пълни с 
уличници, а обществе-
ните сгради с обществе-
ници. Случва се обаче и 
обратното – уличниците 
се настаняват в обще-
ствените сгради, а обще-

А на 8-а стр. четете неща, 
които не са много известни:

ствениците се пращат на 
улицата.

Страната има държавен 
строй, но самият строй не 
върви под строй.

Държавата се управля-
ва от хора, според случая. 
Случаите пък се управля-
ват от случайни хора.

България търгува с 
всички. Но случва се и об-
ратното – всички да търгу-
ват с България.

НЕ ВИ ЛИ Е ПОЗНАТО?!
София, пл. Народно събрание

Една иронична статия от 1933, която звучи актуално и днес

Националният девиз на 
държавата е „Съединени-
ето прави силата“, поста-
вен върху разединеното 
Народно събрание, на ко-
ето му е нужно да намери 
една сила, която да му на-
прави съединението.

Държавният девиз на 
нацията пък е „Боже пази 
България“ . В случая Бог е 
натоварен да пази Бълга-
рия, вероятно, защото 
другите са заети да си па-
зят частните интереси.“

ТРАКИЙСКИЯТ ЦАР 
СИТАЛК И 

НЕГОВАТА ПОЛИТИКА
на стр.  8

" България  е над 
всичко. В нея оста-
ват да живеят само 
силните. Всички сме 
шарени на цвят, но 
най-важните цвето-
ве са тези на синьо-
то небе и цветовете 
на българското зна-
ме."

Джоко Росич

„България е странна свобода”
През 1933 г. във вестник „Щурец“ излиза статията 

„Пътеводител за България – пътища и безпътие“. За 
неин автор е сочен големият наш сатирик и карика-
турист Райко Алексиев (убит от болшевиките след 
преврата през 1944 г.). Когато човек чете текста, 
изпълнен с насмешка и ирония, оставa с усещането, 
че сякаш е описана днешната действителност в Ро-
дината ни. Ето и цялата статия:
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От бр. 10

Мария СТАЕВА

За руското самосъзнание винаги е била 
жива идеята за особеното предназна-
чение на Русия в света. Тя се форми-

ра не изведнъж, а в процеса на многовековно 
творчество на руския народ и по думите на 
Ильин „възрастта на руската идея е възраст 
на самата Русия” /Ильин 1992, с. 443/. Рели-
гиозният, християнски месианизъм от средно-
вековието има своите историческите основи, 
които могат да се намерят в защитната роля, 
която Древна Русия изиграва спрямо Запада 
при нашествието на конните народи от Изток.  
Първи писмен източник на националните ре-
лигиозни идеи е “Слово за закона и благодат-
та” от Иларион Киевский. Написано през ХI в., 
то се смята за начало на руската религиозно-
философски мисъл. „Словото” представлява 
художествена прослава на руската земя, при-
ела кръщението и влязла в семейството на 
християнските народи. Съпоставяйки Стария 
и Новия Завет, закона и благодатта, Илари-
он обосновава християнската идея за Бога, 
характеризираща се с кроткост, милосърдие, 
любов и свободно усещане на живота. Тези 
философско-исторически и етически мотиви, 
пронизващи “Словото”, служат като основа 
за историческия оптимизъм, очакване за ве-
ликото бъдеще на руската земя. “Слово за 
закона и благодатта” е родоначалник на док-
трината „Москва – трети Рим”, която се явява 
продължител на месианската тема. Иларион 
Киевский отбелязва сакралността на града, 
от който Русия приема християнството. Уче-
нието за Москва – трети Рим се формулира 
през ХV от стареца от Елеазарския мана-
стир Филотей и остава в народното съзнание 
като идея за Светата Рус. След падането на 
Константинопол /втория Рим/ Русия остава 
единствената голяма православна държа-
ва и именно в качеството й на пазителка на 
православните традиции и устои Филотей я 
нарича Трети Рим, като отбелязва: „ибо два 
Рима пали, а третий стоит, а четвертому не 
бывает”. Тази доктрина изразява волята за 
общото, колективно религиозно и историче-
ско спасение не само на руския народ, но и 
на целия православен свят.

Съвсем друг тип месианизъм проповядва 
появилото се по това време протестанство на 
Запад. Както отбелязва немският социолог 
Макс Вебер, калвинизмът възражда в цяло-
то й величие вярата за избрания народ. Не-
гова основа се явява идеята за „избраните 
за спасение”, тоест индивидите и народите 
се делят на две категории, една от които е 
предназначена за вечен живот, а другата – за 
вечно страдание. Православнохристиянският 
месианизъм се отличава по тези виждания от 
индивидуалистическия месианизъм на проте-
станизма.

Модернизацията, реформацията начело с 
Петър Велики също има своето значение в 
по-нататъшното развитие на руската идея. 
По определението на Белински оттук идва 
за Русия времето на съзнанието, доколкото 
тя започва да осъзнава в себе си “европеиз-
ма” и осъществява връзката на културата с 
европейските нации. По времето на царя ре-
форматор през новата столица Петербург за-
почват да навлизат западните идеи, мислене 
и начин на живот. Таблицата на ранговете и 
окончателното закрепостяване на селяните 
води до дълбоко разделение и отчуждение 
сред населението на империята. По време 
на управлението на Петър I започва и масо-
вата употреба на алкохол, което постепенно 
се превръща в сериозен проблем. Затова 
политиката му се възприема като подража-
телска на Запада и вредна за религиозните 
и нравствени устои на Русия. Властващият 

на Запад рационализъм поставя разума в по-
ложение на върховен стандарт за истината и 
изисква всички положения в християнската 
вяра да бъдат удостоверени чрез логическа 
обосновка. В резултат, на Триединния Бог се 
гледа като на някаква външна абстракция, 
която не може да се докаже с експеримен-
тални средства, а доктрината за Светия Дух 
като връзка между бога и човека все повече 
се пренебрегва.

Затова през 30-те – 50-те години на ХІХ в. 
(след реформите на Петър І и нашествието 
на френския варваризъм в Русия) обществе-
ната мисъл се разделя на две интелектуални 
направления – славянофилство и западняче-
ство. Представителите на първото направле-
ние акцентират на националното своеобра-
зие на Русия - А. Хомяков, И. Киреевски, К. и 
А. Аксакови, княз Н. Трубецкой, П. Савицки, 
Н. Данилевски, Г. Флоровски, Ф.И.Тютчев и 
други; вторите повече възприемат опита на 
Европа - П. Чаадаев, А. Херцен, Т. Гранов-
ски, В. Соловьов и други. Главната критика, 
която славянофилите отправят към Запада, е 
свързана с привързаността към материални-
те цели, а както Хомяков отбелязва, вярата е 
движещото начало в историята. Вярата, спо-
ред него, определя различието между Русия и 
Западна Европа, защото в първоосновата на 
Русия лежи православната вяра, а в Западна 
Европа е заложен католицизмът: „Рациона-
лизмът, а не Божественото просветление, 
този смъртен грях на Запада, е заложен в 
католицизма“.

Програмната статия „Църквата е една” 
на руския религиозен теоретик Алек-
сей Хомяков изиграва определена 

роля за консолидацията на славянофил-
ските религиозно-философски разбирания. 
Хомяков нарича вярата си православна, за-
щото в света съществуват и лъжливи, невер-
ни, измамни доктрини: „Символът на вярата, 
както и целият живот на духа, е разбираем 
само за вярващия и за члена на Църквата. 
Той съдържа тайни, недостъпни за изпит-
ващия разум и открити само на Самия Бог 
и на онези, комуто Той ги е открил за позна-
ние вътрешно и живо, а не мъртво и външно. 
Той съдържа тайната на Божието битие, не 
само по отношение на външното Му действие 
спрямо творението, но и по отношение на 
вътрешното Му вечно съществуване. Затова 
гордостта на разума и на незаконната власт, 
присвоила си противно на решението на ця-
лата Църква (изказано на Ефеския събор) 
правото да добавя свои собствени обяснения 
и човешки догадки към Символа, са вече сами 
по себе си посегателство срещу светостта и 
неприкосновеността на Църквата. Защото са-
мата гордост на отделните църкви, осмелили 
се да променят Символа на вярата на цяла-
та Църква без съгласието на своите братя, 
беше внушена не от духа на любовта и беше 
престъпление срещу Бога и светата Църква: 
по същия начин и сляпата им мъдрост, непро-
умяла Божията тайна, беше изопачаване на 
вярата, защото вярата не може да се запа-
зи там, където е оскъдняла любовта. Затуй 
добавянето на думата Filioque (и от Сина) 
съдържа някакъв мним догмат, неизвестен 
никому от богоугодните писатели, епископи 
или апостолски приемници през първите ве-
кове на Църквата и неизречен от Христа Спа-
сителя” /Хомяков 1995, с. 108/.

Това „тържество на формалния човешки 
разум над всичко” Киреевски счита за фак-
тор, предопределящ развитието на западната 
цивилизация: „Дали защото християните на 
Запад се поддадоха незаконно на влиянието 
на класическия свят, или ереста се сблъска 
случайно с езичеството, но само Римската 
църква, отделила се от Източната, се отлича-
ва с точно такова тържество на рационализ-
ма над външната разумност на преданието и 
над вътрешния духовен разум. Така вслед-
ствие на външния силогизъм, изведен от по-
нятието за божественото равенство на Отец 
и Син, бе изменена и догмата за Св. Троица 
в противоречие с духовния й смисъл и с пре-
данието; така вследствие на друг силогизъм 
папата стана глава на Църквата вместо Ии-
сус Христос, след това – светски владетел и 
накрая – непогрешим; цялото Божествено би-
тие се доказваше със силогизми; цялата вяра 
се крепеше на силогистичната схоластика; 
инквизицията, йезуитството, с една дума – 
всички особености на католицизма бяха ре-
зултат от същия формален процес на разума, 
така че и самото протестанство, което като-
лиците обвиняват в рационализъм, възникна 
непосредствено от рационализма на Католи-
ческата църква. В това последно тържество 
на формалния разум над вярата и предани-
ето проницателният ум можеше предвари-
телно да види в зародиш днешната съдба на 
Европа като следствие от безполезното на-
чало, т.е. и Щраус, и новата философия във 
всичките й разновидности, и индустриализма 
като пружина на обществения живот, и фи-
лантропията, основана на преднамереното 
користолюбие, и системата за възпитание, 
форсирана от силата на предизвиканата за-
вист, и Гьоте, венеца на новата поезия, лите-
ратурния Тайлеран, който мени красотата си, 
както онзи – своите правителства, и Наполе-
он, и героя на новото време, образец на без-
душна пресметливост, и материалистичното 
общество, плод на политиката на рациона-
лизма...  Затова оценявайки напълно всички 
отделни облаги от рационалността, мисля, че 
в своето най-ново развитие, благодарение на 
болезнената си неудовлетвореност, тя явно 
се проявява като едностранчиво, лъжливо, 
прелъстително и предателско начало... Ще 
припомня само, че всички големи умове на 
Европа се оплакват от днешното състояние 
на нравствена апатия, на недостиг от възгле-
ди, на всеобщ егоизъм и търсят нова духовна 
сила извън разума, нова пружина на живота 
извън пресметливостта – с една дума търсят 
вяра и не могат да я намерят у себе си, тъй 
като на Запад християнството е извратено 
от мисловността” /Киреевски 1995, с. 192-
194/.

Разглежданият проблем е свързан с хри-
стиянската антропология, която приема, че 
личността в човека се различава от природа-
та на човека, която е единосъщна у всички 
хора. С грехопадението, според православи-
ето, не е загубен образът Божий, „тъй като 
сферата на греха се отнася към природата на 
човека и не засяга момента на личността,...
образът Божий следва да се вижда само в 
личността, а не в духовната сфера въобще. 
Духовната природа – разумът, свободата и 
моралното съзнание – в човека се оказват 
повредени, докато в същото време личността 
е неповредена: тя може да бъде подтисната, 
угнетена, ослабена, но остава неповредима... 
Личността може да властва над своята при-
рода, може и да й се подчини /Василий Зен-
ковски, цит. по Нейчев 2001/. Грешната мисъл 

РУСКАТА 
МЕСИАНИСТИЧНА 
ИДЕЯ

на хората „да бъдат като богове” 
/Битие 3:5/ предизвиква греха, 
от който се замърсява и увреж-
да духовната сфера, човешката 
природа. „Пътят на свободата 

води или към човекобожество и по този път 
човек намира своя край и своята гибел, или 
към Богочовечество и по този път намира 
своето спасение и окончателното утвържда-
ване на своя образ. Човекът е само тогава 
човек, когато е образ и подобие Божие, кога-
то е Бог. Ако няма Бог, ако самият той е бог, 
то няма го и човека, загива и неговият образ. 
Проблемът за човека намира своето разре-
шение само в Христос /Бердяев 1992/. 

Соловьов, който систематизира фи-
лософската обосновка на руската 
идея - виждане за мястото, смисъла 

и предопределението на Русия - я определя 
така: „Християнска Русия, като подражава на 
самия Христос, трябва да подчини властта 
на държавата /царствената власт на Сина/ 
на авторитета на Вселенската църква /све-
щенството на Отца/ и да отреди подобаващо 
място на обществената свобода /действие-
то на Духа/. (...) Руската империя, която по-
желае да служи на Вселенската църква и на 
делото на обществената организация, да ги 
вземе под своя закрила, ще внесе в семей-
ството на народите мир и благословение. (...) 
Руската идея, историческият дълг на Русия, 
изисква от нас да признаем неразривната си 
връзка с вселенското семейство на Христос 
и да насочим всички наши национални даро-
вания, цялата сила на нашата империя към 
окончателното осъществяване на социалната 
троица, където всяко от трите главни органич-
ни единства – църквата, държавата и обще-
ството – е безусловно свободно и могъщо, не 
разединено от двете други, като ги поглъща 
или унищожава, а като поддържа безуслов-
на вътрешна връзка с тях. Да се възстанови 
на земята този верен образ на Божествената 
Троица – ето в какво се крие руската идея. 
И в това, че тази идея не съдържа нищо из-
ключително и партикуларистично, че тя пред-
ставлява само нов аспект на самата христи-
янска идея, че за осъществяването на това 
национално призвание ние не трябва да дей-
стваме срещу другите нации, но с тях и за тях 
– в това се намира великото доказателство, 
че тази идея е истинска. Защото истината е 
само форма на Доброто, а Доброто не по-
знава завистта” /Соловьов 1995, с. 189-190/.

Руската идея е формулирана от Соловьов 
именно като народно-религиозна. Тя пред-
ставлява религиозно-универсалистка кон-
цепция за преобразуване на руския живот, 
за усъвършенстване на християнския живот 
на нацията чрез разумно самоограничение, 
развитие на обществените свободи, слу-
жене на вселенските идеали на доброто и 
справедливостта. Соловьовската линия на 
концептуализиране на руската идея продъ-
лжават редица представители на руския 
културен ренесанс от началото на XX век: 
В.Роданов, Н.Бердяев, С.Булгаков, В.Иванов, 
Е.Трубецкой, Л.Карсавин и други. Както Со-
ловьов, така и те се отличават с насочване 
на вниманието към високата духовност, ду-
шевност, състрадание и милосърдие. Както 
отбелязва Ильин, руската национална идея 
е идея на сърцето: „В чем же сущность этой 
идеи?

Русская идея есть идея сердца. Идея со-
зерцающего сердца. Сердца, созерцающего 
свободно и предметно и передающего свое 
видение воле для действия и мысли для осоз-
нания и слова. Вот главный источник русской 
веры и русской культуры. Вот главная сила 
России и русской самобытности. Вот путь на-
шего возрождения и обновления.

Итак, русская идея есть идея сердца.
Она утверждает, что главное в жизни есть 

любовь, и что именно любовью строится со-
вместная жизнь на земле, ибо из любви ро-
дится вера и вся культура духа. Эту идею рус-

ско-славянская душа, издревле и органически 
предрасположенная к чувству, сочувствию и 
доброте, восприняла исторически от христи-
анства: она отозвалась сердцем на Божие 
благовестие, на главную заповедь Божию, 
и уверовала, что „Бог есть Любовь” /Ильин 
1992, с. 436/.

Важен момент в развитието на мисиани-
стичния феномен в Русия е оразличаването 
на месианизма от мисианизма. В изслед-
ването си „Старый и новый национальный 
мессианизм” /1912г./ Е.Н.Трубецкой  поставя 
въпроса така: „В талантливата си книга за 
А.С. Хомяков Н.А. Бердяев съвършено пра-
вилно счита за признак на национален меси-
анизъм утвърждаването на изключителната 
близост на един народ до Христос, призна-
ването на неговото първенство во Христа. В 
това той съвършено справедливо предполага 
различието на месианизма от мисианизма. 
Може да има много народи с някакво при-
знание или мисия, в частност и с религиозна 
мисия. Но народ Месия може да бъде само 
един. Само да допуснем, че съществува не 
един, а няколко народи богоносци, призвани 
да спасят света, с това допускане ние ведна-
га разрушаваме месианистичното съзнание и 
стъпваме на почвата на мисионизма. Съще-
ствената черта на националния месианизъм 
се съдържа в националната изключителност 
на религиозното съзнание /Трубецкой 1992, с. 
243/. Макар двете форми на мисионистично 
проявление на руския месионизъм – идейно-
политическата и етно-националната, да се 
осмислят в края на XIX век  като „погрешни 
пътища”, вярата в месианската предопреде-
леност на Русия продължава да живее в ду-
ховното й пространство, тъй като, както от-
белязва Н.Нейчев „формите и пътищата на 
мисионизма са подчинени и ограничени във 
и от законите на историческото време, докато 
идеята на месианизма е идея, принадлежаща 
не на тоя свят, а на вечността, и е неущожи-
ма в границите на земното битие” /Нейчев 
2009, с. 69/. Точно такова е виждането на Бер-
дяев, който пише: „Не може човек цял живот 
да усеща някакво особено, велико призвание 
и остро да го осъзнава в периоди на висок 
духовен подем, ако този човек не е предна-
значен и призван за нищо значително. Това е 
биологически невъзможно. Това е невъзмож-
но и в живота на цял народ” /Бердяев 1992, 
с. 296/. „Истинско потвърждение за вечността 
на месианистичната идея – продължава из-
следователят Н.Нейчев, – за нейния метафи-
зичен, отвъден характер ни дава третата фор-
ма на руския месианизъм, която определяме 
като „руски литературен месианизъм”, чието 
конкретно естетическо проявление е руската 
класическа литература” /Нейчев 2009, с.69/. 
Това е „новото слово”, което със средствата 
на „огнения език” ще спаси света според До-
стоевски.

За Достоевски руската идея изцяло се 
заключава в Православието, което за-
пазвайки чист Христовия образ, е при-

чина и за духовното различие на руския чо-
век: „Руският народ целият е в Православие-
то и неговата идея, Православието, е Църква-
та. Всъщност нашият народ освен тая „идея” 
няма никаква друга” /Достоевски, т.11, с.480/. 
Руската душевност според писателя се харак-
теризира с духовна устойчивост пред матери-
ализма, страстите и похотта, със състрада-
ние, милосърдие, смирение и любов. Според 
него западното вероизповедание е израз на 
нехристиянска вяра, католицизмът проповяд-
ва антихриста, а не Христа. Нещо повече, той 
счита католицизма по същност не за вяра, а 
за продължение на Западната римска импе-
рия. В това се и определя призванието на Ру-
сия: „Трябва да възсияе в отговор на Запада 
нашият Христос, Когото ние сме съхранили и 
Когото те не познават”. Обновлението на чо-
вечеството в бъдеще ще се извърши от руска-
та мисъл, от руския Христос. Руският народ 
е „на цялата земя единственият народ бого-

носец, способен да обнови и спаси света”, на 
него единствено е „даден ключа на живота и 
новото слово”: “Ние осъзнахме всемирното си 
предназначение, своята личност и роля в чо-
вешката история и наред с това не можехме 
да не осъзнаем, че това ни предназначение и 
роля ни отличават сред другите народи, тъй 
като там всяка народна личност живее един-
ствено за себе си и в себе си, а днес, когато 
настъпи часът, ние ще започнем точно оттам, 
че в името на общото разбирателство ще 
станем слуги на всички” (Достоевски 1986, 
с. 372).

Достоевски вижда призванието на ру-
ската душевност във всемирното 
човешко единение, извършено с по-

мощта на „новото слово”. В своята знаменита 
реч за Пушкин той произнася следните слова: 
„Да, предназначението на русина е безспорно 
общоевропейско и всемирно. За да станеш 
истински русин, за да станеш напълно русин, 
може би е достатъчно /подчертайте това/ да 
станеш брат на всички хора, да станеш всечо-
век, ако щете. (…) За истинския русин Европа 
и съдбините на цялото велико арийско пле-
ме са също тъй скъпи, както и Русия, както и 
съдбините на родната земя, понеже нашият 
жребий е именно всемирността, спечелена не 
с меч, а чрез силата на братството и братския 
ни стремеж към човешко обединение. (…) О, 
народите на Европа не знаят дори колко са ни 
скъпи! И аз вярвам, че впоследствие ние, тоест 
естествено не ние, а ония бъдещи руси, които 
идат вместо нас, ще разберат вече всички до 
един, че да станеш истински русин ще озна-
чава именно: да се стремиш да внесеш окон-
чателно примирие в европейските противоре-
чия, да дадеш на европейския сплин изхода в 
своята всечовечна и всеединяща руска душа, 
да допуснеш в нея с братска любов всички 
наши братя и да изречеш последното слово 
на великата обща хармония, на окончателно-
то братско разбирателство на всички племена 
според Христовия евангелски закон! (…) Това 
трябваше да се каже, и особено сега, в мига 
на нашето тържество, когато честваме нашия 
велик гений /Пушкин/, въплъщавал именно 
тая идея в художествената си сила. (…) Ние 
ли сме предопределени да произнесем ново-
то слово на човечеството? Та нима аз имам 
предвид икономическата слава, славата на 
меча или на науката? Аз говоря само за чо-
вешкото братство и за това, че руското сърце 
може би най-много измежду всички на света е 
предопределено за всемирното, общочовеш-
ки братското единение...”.
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ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Сла-
вейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. 
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е 
натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва 
от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са по-
добни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържа-
ние на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с 
приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с ниска степен на 
окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане 
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 
и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отно-
шение на почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара произ-
водителите да не използват изкуствени торове. 

Тел. 0877 309 954; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

Международната инициатива „Нощ на музе-
ите“ се провежда за пръв път през 1997 година 
в Берлин. През 2006 г. е под патронажа на Ев-
ропа, а през 2009 г. – под егидата на ООН по 
въпросите на образованието, науката и култу-
рата (ЮНЕСКО) и в нея участват 3000 музей-
ни обекти в 40 държави.

 По време на „Нощта на музеите“ хиляди 
държавни музеи, крепости, замъци и археоло-
гически паметници в различни краища на Ев-
ропа приемат посетители до полунощ.

  Международната нощ на музеите в Бур-
гас започна с откриването на изложба „Шарен 
свят“ на Националния исторически музей. Екс-
позицията представя традиционни български 
килими, облекла и накити от ХVІІІ и ХІХ век.
Представените костюми са от различни краи-
ща на България, Македония, Добруджа, За-

падните покрайнини и Солунско. На втория 
етаж в Бургаския исторически музей посетите-
лите видяха експозицията „Спасени съкрови-
ща на Европейското изящно изкуство – 18-и и 
началото на 19-и век“. Спасената от незаконен 
износ колекция  включва настолни барокови 
часовници с женски фигури, бронз и позла-
тени орнаменти, гравирани кутии за бижута, 
свещници, вази с позлата, сервизи за  ликьор, 
кафе и чай с произход от Франция и Германия, 
фигура на Ерос, кандилобър с грифони, птица 
ибис, старинни книги, икони и картини.

  Сбирката на Природонаучния музей от ми-
нерали, мекотели, морски видове и горски жи-
вотни посетиха много семейства с деца. Там 
продължава благотворителната кампания „Ще 
намерят ли нов дом в музея?“ за събиране на 
средства за нова зала с вкаменелости, а през 

лятото ще се проведе програма за екологично 
обучение на деца, наречена „Приключение в 
музея“.

Най-много посетители разгледаха експо-
натите в Археологическия музей. По повод 
„Нощта на музеите“  част от експонатите бяха 
представени в музея на Поморие като „Злат-
ните накити на Лесескепра“. 

Художествената галерия „Петко Задгорски“ 
зарадва гостите си с концерт за пиано и из-
ложба скулптури и картини на Георги Чапкъ-
нов.

През същата нощ РИМ – Бургас, представи 
„Нестинарството – българската магия с огнена 
жарава“ в музея на град Шумен.

Мариана ПРАМАТАРОВА

НОЩТА НА МУЗЕИТЕ В БУРГАС

Биодинамична 
характеристика на 
м. юни -2014 год.

Важен месец за всички земеделци. След капризите 
на май очакваме по-нормални условия за работа в 
градините. Какво е най-важно? Прибиране на първите 
плодни реколти от овошки и зеленчуци. Дните не са 
много и трябва да ги използваме интензивно. Точното 
време - Възходяща Луна от 13 до 26, топлинни и свет-
линни съзвездия. Успешно преработваме и консерви-
раме за зимата. Да не забравяме при освобождаване 
на лехите с грах и ранни картофи да разхвърляме ком-
пост, да разрохкаме и да засеем междинни култури или 
смески за зелено торене.

Коситба на площите с трева, люцерна и детелина 
винаги при светлинни съзвездия, независимо от вида на 
Луната. Към края на месеца узряват житните култури. 
Житни за семе събираме успешно само в топлинни 
съзвездия при възходяща луна. Единствено точното 
време е от 5.00 ч. на 22 до вечерта на 23. За преработка 
на брашно и на фураж използваме и светлинните 
съзвездия.

Успешно пчеларите могат да размножават царици-
майки в дните на светлинни съзвездия. Най-благоприятно 
е времето от 23 ч. на 26 до 12 ч. на 29 юни.

До края на юни трябва да приключим с новата купчина 
компост, за да имаме готов през есента за основно 
подхранване. От юли започваме подготовка на нова 
купчина за пролетта на 2015 г. За целта има достатъчно 
дни. Не очаквам прогнозата за много горещи дни през 
юли. Само Плутон ще изпраща топлина от Стрелеца. Да 
очакваме повече светлина от Юпитер, Сатурн и Нептун, 
които през целия месец са в светлинни съзвездия. 
Останалите планети са в зимни студени съзвездия, 
което вещае светли и топли дни, но и студени нощи. 
Отново препоръчвам да не се работи на 5, 11, и 15, на 
12 до обяд и на 14 след обяд.

Успешна работа през месец юни.

КАКВО ДА ПРАВИМ В ГРАДИНАТА

●Непрекъснато трябва да наблюдавате всеки кът от 
градината си, за да не допуснете някой плевел да раз-
пилее семената си.

Тъкмо в по-закритите кътчета на градината, които не 
са всеки ден  пред очите ви, някои плевели успяват да 
узреят  и да разпръснат семената си.  Вятърът поема  
грижата за по-нататъшното им разпространение. По 
такъв начин е застрашена не само вашата градина, за-
страшените са и градините на съседите ви.

В овощната градина
● Ако голяма част от плодовете на прасковите и кай-

сиите опадат, това в повечето случаи е признак за не-
достиг на варовик.

Трябва да си отбележите това и през есента да по-
дадете повече варовик в почвата около тези дървета.

● През юни можете малко да намалите клоните, оста-
нали необлагородени през ранната пролет.

Такива клони не трябва да отрязвате изцяло, но тряб-
ва силно да ги просветлите. Тази операция допринася 
значително за засилване на присадените калеми. От-
рупаните с плодове необлагородени клони се прореж-
дат, само ако няма да има загуба на плодове.

● Овощните дървета с обилен завърз трябва и през 
юни да поливате обилно и да подхранвате с тор, за да 
могат да изхранят плодовете си.

От това следва, че през сухите периоди не трябва 
да поливате с чиста вода, а с около 0,3 – процентов 
хранителен разтвор от някакъв бързо възприемащ се 
комбиниран изкуствен тор. При това трябва да полива-
те така, че водата да попадне в зоната на смукателните 
коренчета, т.е. коренчетата, които се намират под пери-
ферията на короната на дървото.

• През юни трябва да започнете и борбата с осите, 
които по-късно биха причинили големи вреди с наяж-
дането на плодовете.

Улавянето на оси със закачени по дървета шишета е 
най-перспективно през този месец. Напълнете шишета 
до една трета с някакъв плодов сироп. През следващия 
месец осите няма да се интересуват от шишето, защо-
то вече ще има повече узрели плодове.
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инж. Ради ПАНАЙОТОВ

Но независимо от превратностите в 
БъЛГАРСКАТА СъДБА, ние – българите, 
и днес, след повече от едно хилядолетие, 
следваме древните духовни пътища, на 
които Светите братя Кирил и Методий 
се явяват едни от многото велики 
продължители.

И в миналото все се е намирал някой, който 
да постави въпроса дали не следва да прие-
мем друга писмена система, но нашите предци 
са съзнавали спояващата народо- и държавот-
ворческа сила на Словото, и не са позволявали 
то да бъде изтръгнато от Българската Душа. 
Единични са писанията на български език на 
латиница, като причините за това вероятно се 
крият в един особен вид “езикова солидарност” 
в случаите на съжителство с други славянски 
народи, приели латиницата в други времена, но 
пак под натиска на асимилаторски стремежи.

Например, чипровчани и павликяни – католи-
ци по вероизповедание, са първите заселници в 
опустошения от турците Банат. Те го населяват 
към 1730 – 1750 г., основават градовете Винга 
и Бешенов, и заедно отстояват българското на-
родностно самосъзнание. Банатските българи 
използват и латиницата, и кирилицата, подобно 
на хърватите и сърбите, а от 1860 г. обедине-
ните Влашко и Молдова в единна държава – 
Румъния, въвеждат латиницата като официал-
на писменост и се отказват от използваната до-
тогава кирилица. Така през 1866 г. Учителското 
дружество в гр. Винга одобрява граматика на 
банатския български диалект, изготвена от учи-
теля Йозеф (Йозу) Рил – българин по майка и 
немец по баща. Правописът е създаден по по-
добие на хърватския, вземайки за образец чеш-
кото писмо. Независимо от наличието и силното 
влияние на старобългарски книги от манастира 
в Алвиц (Vintul de Jos), Йозеф Рил е трябвало 
да се съобрази с ползваното римско издание 
“Kristianski nauk”, т.е. “Християнски науки”, което 
е на български, но с латински букви. Също така 
до това време банатският говор, развивайки се 
отдалечено от българската езикова територия, 
е бил възприел повече от 20 % другоезикови 
заемки. (Виж статията “Банатските българи – 
с миналото и настоящето” от д-р инж. Начко 
Начев във вестник “Народен будител”, бр. 6(63) 
от 2000 г.)

Малко преди това, през 1852 г., Драган Цанков 
и неговия брат Антон издават във Виена една 
граматика на българския език, написана на 
немски, където всички български думи са пред-
ставени на латиница. Идеята за това им е да-
дена от един от най-авторитетните тогава евро-
пейски слависти – Франц Миклошич. Но пътят 
на този учебник е кратък и в България той не е 
познат.

По-сериозно се развиват събитията през 
трийсетте години на ХХ век, когато в Русия поч-
ти се реализира идеята за преминаване от ки-
рилица към латиница. Аргументът бил, че това 
щяло да улесни общуването между руския и 
западноевропейските народи, и с това да се 
ускори бъдещата световна революция. Всичко 
било готово на книга, но азбуката била спасена 
поради липса на средства за подмяна на печат-
ната техника и за осигуряване на квалифици-
рани печатарски кадри при тогавашните тежки 
икономически условия.

По същото време този въпрос е бил обсъждан 
и в България. Свидетелство за това е един от 
броевете на тогавашното списание “Българска 
книга”, в който се изказват авторитети от об-
ластта на науката и културата. Мнението, ко-
ето се налага обаче, е, че преминаването към 
латиницата не е разумно. Според академик 
Стефан Младенов един от основните мотиви 
за това становище е, че самата латиница не е 

напълно усъвършенствана азбука и заради това 
не би трябвало да се мисли да се пристъпва 
към нея. (Виж статия от Владко Мурдаров във 
вестник “Демокрация” от 26.09.2000 г. – “Спорът 
около кирилицата е ненужен” и читателско пис-
мо от Стефан Тенчев във вестник “Нова Зора” от 
31.10.2000 г.)

В посоченото писмо, за съжаление без да по-
сочва източниците, Стефан Тенчев споделя още: 
“На две места в германски мемоарни източници 
се цитира разговор между Хитлер и цар Борис, 
в който тогавашният пръв глобалист подхвърлил 
полу на шега полу насериозно на българския мо-
нарх идеята да си сменим кирилицата с латини-
ца, за да общуваме по-лесно с обединената от 
райха Европа. Не се казва какво точно е отгово-
рил царят, но се споменава, че е възразил.”

Податка за този случай се открива и в днев-
ника на Богдан Филов, който на 20.06.1941 г. 
(стр. 343/344) записва споделеното от цар Борис 
за посещението му при фюрера. Царят бил хо-
дил и в Залцбург, където се срещнал с Гьоринг, 
Рибентроп, Химлер и Браухич. “Химлер сметнал, 
че ние трябва да сменим нашата славянска аз-
бука, за да намалим руското влияние. Царят му 
обяснил, че всъщност сърбите и русите са заели 
азбуката от нас и че нейните български особено-
сти, особено буквата ъ, са закрепили нашето на-
родностно съзнание.”

През годините на социализма и в Съветския 
съюз, и в България на предложения от когото и 
да било за промяна или замяна на кирилицата 
с друга азбука би се гледало като на куриоз или 
дори налудничавост. Но връщайки лентата на-
зад, макар и с известно закъснение можем да 
прозрем по колко различни начини е била подгот-
вяна почвата за промяна на нашата народностна 
същност и вкарването ни в чужди коловози.

Такъв например е случаят, за който свиде-
телства писателят Николай Хайтов във вестник 
“Нова Зора” от 12.12.2000 год. в интервю със 
заглавие “Време за разхвърляне на камъни”, 
а именно, че “доц. М. Янакиев навремето е ис-
кал подмяната на българския език с някой от 
“по-големите чужди езици”. Вероятно по същия 
повод са и думите на литературоведа Никола 
Георгиев пред вестник “Монитор” от 12.09.2000 
г., в статията на Антон Петров “Отнемете ордена 
на Кронщайнер”: “Преди 25 години “същата тази 
интелигенция предложи пълна русификация на 
българския език. Сендовчетата (положително тук 
става дума за акад. Благовест Сендов; Р.П.) тряб-
ваше да бъдат деца, които на 6-годишна възраст 
започват да учат руски език и на 16 години руски-
ят да им стане културен език.” Всъщност, тази ста-
тия е насочена към настоящето: “Сега вятърът е 
повял на запад и част от продажната българска 

интелигенция се е обърнала към латиницата.”
Не по-малко драстичен е простреляният с така 

наречения „български чадър” писател и журна-
лист дисидент Георги Марков в един от своите 
„Нови задочни репортажи за България – Когато 
часовниците са спрели”: „... моето неверие беше 
силно разклатено, след като прочетох публи-
куваните през месец май ОСНОВНИ НАСОКИ 
ЗА РАЗВИТИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО 
НА ПРАЗНИЧНО-ОБРЕДНАТА СИСТЕМА В 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, приета от 
Държавния съвет на 12 април 1978 година... Тук 
не става въпрос за национализиране на сред-
ствата за производство или на обработваемата 
земя, не става въпрос за национализиране на об-
разователната система или за пренаписване на 
историята, а за опит да се национализира (да се 
одържави) и ликвидира самосъхраняващата се 
същност на духа на един народ – онова, чрез кое-
то той е оцелял през вековете... Извадете от исто-
рията на българина всички Коледи и Великдени, 
извадете кръщенетата и погребенията, извадете 
водосветите и маслосветите, извадете местните 
обичаи и ритуали, все едно колко християнски и 
колко езически са били, и вие ще почувствувате, 
че сте извадили цялото национално съзнание, 
цялото народно творчество, целия народен език. 
Ако не са били всички тези свещени обреди, праз-
ници и обичаи на нашите деди, днес България 
щеше да бъде географско понятие, страна, засе-
лена от еничери, хора без минало, без език, без 
история. Вероятно такъв еничерски народ би бил 
идеалният за осъществяването на пълна инте-
грация с някой Голям Брат.  

След установяването на пълно съветско го-
сподство над България, по указания от Москва, 
бяха предприети системни и решителни опити за 
ликвидиране на съществени традиционни праз-
ници и обреди. 

Бяха ликвидирани не само пряко свързани с 
религията празници, но и такива, свързани пря-
ко с националното самосъзнание и във висша 
степен „надрелигиозни”, като Деня на Кирил и 
Методий. 

Но ако човек може да разбере желанието на 
една диктатура да има свои празници, то как би 
могло да се квалифицира изхвърлянето на Деня 
на Кирил и Методий и заменянето му с официал-
ното празнуване на Деня на съветската консти-
туция... Трябваше да мине доста време, докато 
в обърканите следсталински години, под натиск 
отдолу, Денят на съветското конституция отстъпи 
мястото си на Деня на Кирил и Методий.”

Но от 1990 година насам нещата коренно се 
промениха. Чужди и наши “реформатори” и под-
стрекатели на “нежни революции” ежедневно се 
опитват не само да ни убедят, че промяната на 

От бр. 10 Опитът да бъде заменена 
кирилицата с латиница 
Езикът и писмеността като 
обект и средство за психотронно 
въздействие 
Невежество, престъпно 
съглашателство и продажност 
подпомагат противниците 
на българския дух

езика и азбуката ни е жизнено не-
обходимо дело, но и тихомълком 
зад гърба ни извършат действия, 
от които един ден да се окажем 
пред свършен факт.

По някое време “на върха на айсберга” се из-
качи един професор от Австрия и се провикна: 
“Българи, да пишете на кирилица е комунизъм!” 
Изрази и още по-невероятното становище, че 
всъщност кирилицата е причина за разделяне-
то на Европа на Източна и Западна – още от IХ 
век и особено днес, поради което трябва да я 
заменим с латиницата. (Виж интервюта с проф. 
Ото Кронщайнер – ръководител на Катедрата 
по славистика и славянска хуманитаристика, с 
основен акцент българистика, в университета 
в гр. Залцбург, във вестниците “Демокрация” от 
01.09.2000 г. и “Новинар” от 04.09.2000 г.)

Впоследствие, в “тактическо отстъпление” чрез 
статията си “Аз съм за кирилицата – аз съм за ла-
тиницата”, публикувана във вестник “Демокрация” 
от 20.10.2000 г., проф. Кронщайнер признава 
трудността на подобно начинание: “Правени са 
много опити през вековете да се замени кирили-
цата с латиница. Кайзер Франц Йосиф се опитал, 
но опитът пропаднал, защото кайзерът се упла-
шил от революция в Сърбия. Тито направил по-
добен опит за цяла Югославия (също и за сърби-
те), но с малък успех. Също и Ленин се опитал и 
той претърпял неуспех.”

Но това “ласкателство” не трябва да отслабва 
вниманието ни, защото професорът е изрекъл 
“със загриженост” и следните думи с далечен при-
цел: “Сега въпросът за азбуката още не е актуа-
лен, но само след 5 – 10 години ще стане много 
важен за България. Заради кирилицата България 
е много изолирана страна в Европа.” (Виж ин-
тервю на Мариана Първанова “Кирилицата е 
комунизъм, пишете на латиница” във вестник 
“Новинар” от 04.09.2000 г.)

Ясно е, че нещата търпят развитие и че днес 
говорим за политическа и ценностна ориента-
ция, но и без този пореден пример на невежо и 
най-вече недобросъвестно съветничество имаме 
достатъчно основание да поставим на преоцен-
ка дали си заслужава “да оставяме питомното и 
да гоним подивялото”, да се замислим: към коя 
Европа сме тръгнали? И този случай следва да 
ни накара да забележим, че през последните 
вече повече от двадесет години успяхме да си 
навлечем безброй излишни, напълно чужди нам 
проблеми, а нашите оставихме да се задълбоча-
ват все повече. По-точно, навлякоха ни ги невежи 
и продажни псевдодържавници и отродители.

Все пак трябва да видим и един друг факт. 
Някои народи от бившия Съветски съюз, на които 
кирилицата навремето е била наложена адми-
нистративно, сега се връщат към предишни свои 
писмености или (което е по-честият случай) се 
поддават на поривите към “нов цивилизационен 
избор”, приемайки латиницата. Но това е тяхно 
право и те са тези, които трябва да преценяват 
неговата целесъобразност.

Оказва се обаче, че такава една реформа се 
сблъсква с редица трудности и съпротива сред 
населението, и след първоначалните опити в 
Азербайджан тя е била спряна. Останалите ре-
публики – Туркменистан, Татарстан, Узбекистан, 
Казахстан и Киргизстан – са били принудени да 
въведат формулата “паралелно ползване на ла-
тиницата и кирилицата”. (Виж статията на Тамара 
Шишманова “Интригата Кронщайнер – Петър 
Стоянов е етап от турцизацията на България” 
във вестник “Монитор” от 09.11.2001 г.)

Категорично връщане към кирилицата беше 
извършено и в Сърбия. А на 28.08.2002 г. вест-
ниците “Сега” и “Шуменска заря” публикуваха 
кратки съобщения, че “група депутати са внесли 
в югославския парламент проектодекларация за 
защита на кирилицата”. Те смятат, че “кирилица-
та се потиска от латиницата” и “въпреки законо-
вите разпореждания, електронните и печатните 
медии използват главно латиница, както и голя-
ма част от учебниците, предимно за висше об-
разование, са написани на латиница”.

(Продължението в следващия брой)

"О, ЕЗИК 
СТРАДАЛНИ!"
   Иван Вазов

Да!
Езикът ни не се оценява!
От българи не се възвишава.
Издигат в култ езици други –
за наши и за чужди услуги.

Надписи латински по витрините,
лекарства, стоки в магазините.
Това е вреден български снобизъм,
без капка роден патриотизъм.

Тачи се само от филолози,
ценен е дори от теолози.
Едни го смятат сакраментален,
други – за основен, фундаментален.
Съхранил индоевропейски форми
и праславянски граматични норми,

студенти в Индия го изучават,
в Киргизия паралелки създават...

Чрез познания на българския
лесно проникват в старобългарския.
Навлизат дори в праславянския,
а днес – в църковнославянския.

– Българино, езикът свой изучавай
в чистотата му се обучавай!
Писмеността от Кирил и Методия
е точна и звучна кат' мелодия.

Тя опази българския род,
дори и през робство той бе народ!
Стожер е за епоха нова
зов за чиста духовна обнова

Той ни слави кат' народ свободен:
– Българи, пазете езика роден!

Аспарух ВАНГЕЛОВ

ОТЗВУК
ОТ 

24 МАй

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЗА 24 МАЙ 

Отправям поздрав от името на НМФС “Орфеево изворче”към 
всички учители по музика и към всички наши членове послучай 
24 май, празника на Светите братя Кирил и Методий, най-светлия 
празник на българската просвета и култура.
С българското четмо и писмо, с науката, знанието, любовта и 
светлината в душите на всички българи, вървим напред и нагоре 
към общочовешките ценности и духовни висини. С българската 
писменост, със знанието, науката и културата се извисяваме 

ДУХОВНО, а с фолклора се вкореняваме ВЕКОВНО.
Уважаеми колеги, човек се ражда, за да свети! „Науката е слънце,което във душите 
грей”, а  Вие светите с делата си.
                                                  Бъдете благословени!

Дочка КъшеВа

Датата 20 май 2014 год. 
донесе ново признание за 
бургаската култура: в зала-
сцена 17 на Министерство-
то на културата Станислав 
Марашки получи почетния 
знак на Министерство-
то на културата „Златен 
век”. Призът е за цялостен 
принос към българска-
та култура. В мотивите за 
присъждане на отличието 
водещата Красимира Фи-
липова изтъкна всестран-
ния принос на Марашки 
към българската култура 
като преводач, критик, 
поет, фейлетонист, член 
на Управителния съвет на 
ССПБ и автор на текстове 
за песни. След като ми-

нистърът на културата д-р 
Петър Стоянович връчи 
отличието, Станислав Ма-
рашки каза: „Идеалът на 
Великата френска буржо-
азна революция “Свобода, 

СТАНИСЛАВ МАРАШКИ ПОЛУЧИ 
ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА КУЛТУРАТА „ЗЛАТЕН ВЕК” 

равенство, братство” нико-
га не се превърна в реал-
ност, а остана само идеал.
Когато обаче рисуващият, 
музициращият, пишещият 
и пеещият човек творят,  
те постигат и братството, и 
равенството, и свободата, 
а наградите , те са само 
сигналните лампички, ко-
ито свидетелстват за този 
процес. Редно е в този слу-
чай да се благодари. Бла-
годаря за тази награда на 
България, която създаде 
мен и всичко, което съм 
написал!” След церемо-
нията министърът покани 
наградените на дружески 
коктейл.

КВАНТОВ ПРЕХОД
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

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

Заповядайте във 

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

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

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина 

на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София 
тел. 0899/923378 и 0898/55080833

Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg 

Безпристрастни изследвания показват, че 
едни от най-старите жители на земите ни – 
траките са създатели на писменост, а също и 
че са били духовни водачи и учители на гърци-
те.

Златните съкровища от Варна, Дъбене, 
Вълчитрън, Панагюрище и др. са ясна инди-
кация, че траките са били майстори на мета-
лообработката дълги векове преди южните ни 
съседи да добият подобни умения. Намиране-
то на най-древния европейски град в земите 
на България бе поредното солидно доказа-
телство за неоспоримото превъзходство на 
нашите предци. Да, те са били действително 
безпощадни в битките, неслучайно са нарече-
неи богове на вой ната, но при възможност са 
избягвали кръвопролития и са избирали мира. 
Политиката на цар Ситалк показва това изклю-
чително добре.

Ситалк е син на Терес – основателят на 
Одриската империя, която според Тукидид 
няма равна на себе си в Европа, що се касае 
до богатство и мощ. Нейните приходи от данъ-
ци са 800 таланта – около 20 800 килограма 
чисто сребро. В тази първа, крупна тракийска 
държавна организация влизат  пеони, агриани, 
гети, лаеи. Доста други племена (като диите ) 
са били независими, но са поддържали съюз-
нически отношения с владетелите на Тракий-

ската империя.
Войската, с която Ситалк разполага, е 

огромна – 150 000 души, от които една тре-
та са били конници. Тази внушителна армия е 
причина македонци, атиняни, спартанци и др. 
постоянно да се опитват да спечелят по един 
или друг начин благоволението на тракийския 
владетел. Неговите симпатии са на страната 
на атиняните поради факта, че в Атина е има-
ло тракийско културно средище*, а и  през V 
век преди Христа  все още е било известно, че 
атиняните са пеласги по произход (т.е. тракий-
ски роднини).

Може би това е карало елините** да се стра-
хуват, че армията на цар Ситалк може да бъде 
използвана срещу тях. Той е бил силна лич-
ност, несъмнено е притежавал изключителни 
качества. И приятели, и врагове са били по-
влияни от необикновеното му излъчване. Дре-
вен летопис на Тит Ливий (коментиран от Н. 
Макиавели) предава интересна случка... 

Група съзаклятници решили да убият Си-
талк. Уточнили кога да извършат това и всички 
се събрали на уговореното място, където бил 
пристигнал и тракийският цар. Въпреки че били 
много, никой от тях не дръзнал да го нападне 
и след аудиенцията заговорниците започнали 
да се обвиняват един друг за това, макар ни-
кой от тях да не можел да обясни сам на себе 

си защо не е посегнал на Ситалк. Същата тази 
история се повтаряла неколкократно, но все-
ки път заговорниците се вцепенявали от страх 
и опитът им за убийство се провалял. Накрая 
всичко станало толкова явно, че те били зало-
вени и, разбира се, наказани за престъпното 
си намерение.

Тракийският владетел е бил едър и силен, 
но не това е спирало убийците. Явно Ситалк е 
притежавал обаяние, а със спокойното си  по-
ведение е влияел на събеседниците си. Тези 
негови качества му помагат да предотврати 
кръвопролитна,  братоубийствена война меж-
ду траки и скити (431 година преди Христа). 
Херодот разказва за бунт на скитите срещу 
техния цар Скил и за избирането на нов владе-
тел – Октамасад. От страх за живота си Скил 
избягва в Тракия и това става причина  Окта-
масад да потегли на война срещу траките, ко-
ито по това време са управлявани от Ситалк. 
Двете армии се срещат на брега на Дунава, 
но преди да се стигне до сблъсък тракийският 
цар праща послание на скитския владетел – 
“Защо да мерим сили в битка, в твоите вени 
тече моя кръв, ти си син на родната ми сестра 
(1). Нека аз ти доставя твоя брат бежанец, а 
ти ми дай моя (2), който отдавна вече се крие 
в държавата ти. По този начин никой от войни-
ците ни няма да пострада ”...

ТРАКИйСКИЯТ ЦАР СИТАЛК 
И НЕГОВАТА ПОЛИТИКА

(Продължението в следващия брой)

http://www.sunmoon.bg

