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Излиза 2 пъти в месеца

Ой, Еньо, Еньо, с енювче цвете
цъфти земята, жетвата свети;
плетем, запели в мащерки
гъсти,
венчета пъстри с дъхави
пръсти:
да бъдем здрави — здравец сме
сплели,
от лайка бели — да сме по-бели;
от две лалета — дваж позасмени
и от три ружи — триж
по-червени…
Ой, Еньо, Еньо, с енювче цвете
цъфти земята, жетвата свети.

От върха на смъртта започва светлината и истината

Еньовден –
пътуването
на мрака към
светлината

В каталога на РП
нашият номер е

618
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елият митологичен празничен
календар на древните българи
говори за едно транседентално,
проникновено и посветено въззрение,
за едно докосване и навлизане в хармоничния свят на идеала и съвършенството. Особено място в него се отдавало на
равноделието, на баланса, на равновесието. А това издава едно познание за
човека като гранично същество, стоящо
между севера и юга, в което северът е истината и смъртта, а югът е добродетелтта
и живота. А също така и едно знание, че
човекът докато не умре, не може да живее истински.
Древно предание казва, че когато човекът е бил създаден, е имало равнодействие. А равнодействието за древ-

ния българин е означавало въззлизане
на слънцето от юг към север, започване
на еволюцията и качване нагоре към
Бога. Един такъв своеобразен мистичен
и култов връх на въззлизане към Бога в
българския календар е Еньовден / Иван
Бильобер /, тъй като е най-високата точка на лятното слънцестоене. От този наймистичен и чародеен момент, който е и
най-дългият ден и най-късата нощ, и който разделя годината на две равни части,
започва упадъка на слънчевата сила. Затова е естествено в слънчевия календар
на древните българи да се отдава специално внимание на дните, свързани с промените в слънчевото движение и да им
се засвидетелства особена почит. Нещо
повече, Слънцето за тях е било синоним

на живота, затова е било обожествявано.
И почитта за тях към живота, възкръсването, топлината, огъня, лечебната му
и окултна сила, оплодотворяващата му,
пречистваща и магическа мощ се е изразявала най-често на огнените празници: Св.Константин и Елена /21 май/,
Св. Троица /26 май/, Еньовден /24 юни/,
Св.Марина /17 юли/, Св.Илия /20юли/.
Неслучайно, Еньовден е и денят на
родения само шест месеца преди Исус
– Йоан Предтеча. Затова и на родения
на този слънчев връх било отредено да
“върви пред Бога в духа и силата на Илия,
за да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ
съвършен” /Лука1:15-17/. Чрез него, се
казва в Библията, ще ни посети Изток
свише, за да просвети ония, които са в
тъмнина и сянка смъртна, и да насочи
нозете ни в пътя на мира. Така че, както
виждаме, във великата йерархия на Духа
всичко си е на мястото, и предхождащото
и следхождащото. В тази велика подредба на нещата, структурирана с необозрима от човешкия ум степен на сложност и
съвършенност, можем само леко да надзърнем интуитивно чрез празничната ни
обредност и ритуалност. И в целия този
мистичен калейдоскоп Еньовден се превръща в един Предтеча на живота след
смъртта, който преминава през мрака, за
да го освети и оживотвори. Превръща се
в един връх, от който започва възземането, възкръсването на живота в светлина
и истина.
Лияна Фероли
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Светилото, което свидетелства за Светлината

Йоан Кръстител – един
от двамата Месии, който
ще ни учи на праведност
в последните дни

Йоан Предтеча
посочва Месията Иисус Христос

сведение, че в него се преражда старозаветният
пророк Св. Илия, за да „свидетелства за светлината” и да бъде „светилото, което гореше
и светеше”/Йоан 5:35/. Именно затова българската православна църква чества рождението
на Св. Йоан Кръстител на 24 юни – Еньов ден,
денят на най-силното слънце в годината.
нес в Близкия изток съществува древна
секта на мандеите, последователи на
Йоан Кръстител. Оригиналната им вяра
се отличава с дуалистични и гностически черти.
Мандеите наричат себе си „сабба”. Названието
произлиза от думата за светлина „зъбъ” и е много подобно на „саби”, както са наричали тракийските свещеници на бог Сабазий.
Те вярвали във възнасянето душите на покойниците в царството на светлината. За тях Йоан
Кръстител е пророк, пратен от царя на светлината, а Христос е титла, която се наследява от
всеки следващ духовен водач на сектата.
Йоан Кръстител, според езотериката, олицетворява алхимичната еволюционна сила и
енергия на Светия дух и принадлежи към така
наречените човешки Свети граали, които чувстват универсалната духовна сила в телата си
и притежават свръхестествената способност да
създават или унищожават каквото пожелаят, както и даряват хората с безсмъртие. Носителите
на тези граали са главните архетипни съдове
на Светия граал и на Тайнствата, посветени на
него. И именно тяхната енергия на Светия дух
надарила с необичайна сила чашите, копията,
камъните, на които днес се приписват чудодейни качества.Така както силата на Светия дух,
преминаваща през човешкия Свети граал Исус
Христос, е дарила с могъщество чашата на Христос. Затова Той казва на учениците си: ”Ще пиете от чашата ми.”
Светият граал има множество проявления
по цял свят и неговите сили се приравняват
със силата на Светия дух на Богинята. Но човешките Свети граали имат много по-чудодейни
качества. Те са въплъщения на Светия дух на
Кундалини, след като пробудят еволюционната
сила в основата на гръбнака си. Съществували
са в целия свят и във всяка историческа епоха
като просветлени жреци-крале, повелители на
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Кундалини, ръководители на тайни общества
и мистични школи. Те са въплъщения на Светия дух на Кундалини, след като пробудят еволюционната сила в основата на гръбнака си.
Между нейните носители са Илия, Елисей, Йоан
Кръстител, Исус Христос. При маите е наричана огнена змия, при инките – златната змия. В
Китай я приемали за трансформирания Ин или
семенната течност, която се издигала като бурен
пламък към темето на главата посредством свещени ритуали и практикуване на йога, а после
изпълвала телата с духовна светлина. Силата
пък, която въплъщават европейските и близкоизточните човешки Свети граали, била наричана
астрална светлина или Azoth, която превръщала
неблагородни метали в злато и хората в богове.
При суфистите тази пламенна трансформираща сила се наричала Барака, а при шумерите
съответствала на техния създател змията Енки
и я наричали Вода на живота. Върналите се
от Светите земи тамплиери я представяли като
гълъб, който се спуска от небето или като силна
светлина, макар и да я приемали под формата
на Черната мадона. Описвана е и като „гръмотевица…последвана от искрящ лъч светлина”.
Тамплиерските рицари били посветени в
тайнствата на Кундалини от близкоизточната
мистична секта на йоанитите, която била основана в древността от „двамата Йоановци” –
Йоан Кръстител и апостол Йоан. Сега йоанитите
твърдят, че окултната мъдрост за активирането
и развитието на Кундалини била предадена от
Йоан Кръстител на Исус, а след това и на апостол Йоан, чийто символ била чаша с навитата
около нея змия -Кундалини. А част от тези знания дошли от Египет, където Исус бил посветен
за жрец на Озирис. Смята се също, че прочути
адепти на йоанитите, като Йоан Кръстител, Исус
Христос и Симон Мага, са практикували форми
на тантра, кабалистична йога и медитация.
Рицарите-тамплиери наричали силата на Кундалини, която се предавала чрез целувка, Бафомет, или още „Майка на дъха”. Изображенията й включват три черни глави, символизиращи
универсалната троица и тройната функция на
жизнената сила, изобразявали я и с фигурата
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вама новозаветни пророци се прочуват в римската
провинция Юдея в Палестина със смели нетрадиционни
проповеди и с многобройни последователи в началото на християнската епоха – Йоан Кръстител и Исус от Назарет. Въпреки че техните най-ранни християнски движения
черпят идеите си от източния авестийски Зороастризъм и от ведическата нравственост, те все
пак се разминават в някои отношения. Отглас за
конкуренция в полето на вярата между оглавяваните от тях секти се долавя дори в евангелията.
Двамата именити пророци стоят на различни
позиции по основния богословски въпрос,
отнасящ се до обожествяването на човека и
възможността той да се превърне в бог приживе
или след смъртта.
Поради тези различия се разделя и нравствената религия на два клона – ведически и авестийски /Зороастризъм/. Първият обожествява
фараоните, царете, императорите, а вторият изключва всякакво човешко обожествяване. Обожествените царе или пророци трябвало да извършат небесния преход чрез чудото на възкресението. Юдейската църква по времето на Йоан
Кръстител и Исус има различно отношение по
въпроса за възкресението.Фарисеите, преобладаващата част от свещениците, вярвали във
възкресението, а садукеите /малка група, управляваща Соломоновия храм/ отхвърляли учението за възкресението.
Новата християнска религия се ражда като
резултат от болезнените социални сътресения и засилващото се римско подтисничество
и се превръща във вероизповедание, което да
вдъхне надежда и търпение у хората пред неизбежните земни неправди, обещавайки им след
смъртта щастие в небесния Рай. Пръв в новата вяра започва да „кръщава” желаещите пророкът-пустинник Йоан Кръстител, като ги пречиства ритуално във водите на река Йордан.
Кръщава и самият Исус, бъдещият Христос.
Но Йоан Кръстител, подобно на пророка Зороастър, предпочита докрай да остане пратеник на
Всевишния Бог без свръхесествени божествени качества, докато привържениците на Исус
го възвеличават като Христос, син-цар-слънце,
равностоен на самия Върховен Бог-Отец.
Абсолютизмът и ведическото междукастово
примирение се оказват най-подходящите подходи за имперската доктрина, целяща световно
господство. Абсолютнният информационен и
духовен монопол, покорството и сляпото подчинение без нравствен дуализам са твърде удобни за осъществяването на такава цел. Заедно
с тази примиренческа пасивност, в това число
и към властта и парите, се тушира и необходимостта от борбеност и свободен избор.Докато
Бога-Мъдрец /Ахура Мазда/ съветва последователите си да се борят със злото и сами да избират праведния път към добродетелност.А когато
се отрича равнопоставеността на силите на
светлината и мрака, се принизява и ролята на
борбата в името на доброто. Но потискането
на свободомислието и свободата на информация, естествено, ражда отпор.В началото двете
религиозни движения правят опити за сближения и обединение в името на новата вяра, но покъсно Йоанистката /на Йоан Кръстител/ секта се
превръща в алтернативно убежище на свободомислещи християни с опозиционни настроения.
Двамата именити първохристиянски пророци загиват мъченически от насилствена смърт.
Йоан Кръстител е затворен и обезглавен без съд
и присъда от римската марионетка, юдейския
цар Ирод, а Исус Христос е обвинен от юдейските свещеници, осъден и публично разпнат от
римляните. Учениците на Йоан Кръстител погребват тялото му в гр. Севастия, /дн. Себастие/,
в миналото гр.Самария, столица на северното
еврейско царство Израил. Затова и може да е
бил самарянин, нищо че гр. Хеврон в Юдея се
посочва за негово официално родно място.
Християнската иконография изобразява Йоан
Кръстител с криле на ангел и одежди на монахпустинник, а в евангелските текстове се долавя и

на черното божество-козел – Бафомет. Представлява черен андрогинен бог-козел с животински
и човешки черти, има фалос във
форма на жезъла на Меркурий и
символизира андрогинната /двуполова/ жизнена
сила, получена от алхимичния огън и андрогинната Кундалини в основата на човешкия гръбнак.
Нумерологичната сума на Бафомет и Кундалини
дава окултното число осем, свързано с алхимията.Затова осемлъчната звезда е гностичен
символ на духовния идеал на йоанитите. Тя
изразява седемте етапи на еволюцията, върхът
на която е осмото по-високо ниво. Осемте върха
символизират Седемте планетарни сфери и София, Мъдростта, която се намира над тях, както
и осемте Еманации на Истинския бог.
Хамер-Пургщал пише в книгата си „Мистерията на Бафомет разкрита”, че името му е версия
на гръцкото „Baphe Мeteos” – „Кръшение в
Мъдростта”. А Хю Шьонфийлд твърди в „Одисеята на есеите”, че преведеното му с използвания от древните гностици и есеите шифър „атбаш” име дава „София”, т.е. „Мъдрост”.
Бафомет е магическата същност на Абсолюта, единството на полярностите, Духът, който сублимира от материята. Той е алхимичен символ.
Има и версия, че названието му е резултат от
неправилно произнасяне името на Мохамед, защото е било изтръгвано от тамплиерите с мъчения. Според други, идва от “Бафе” и “Метис”Кръщение в Мъдростта. Елифас Леви смята, че
е анаграма - БАФ-ОМ-МЕТ, но прочетена обратно -ТЕМ-ОФ-АБ, и означава “Баща на храма за
благото на всички”, затова фигурата му е сходна
и с тази на черния бог Мендес, египетския символ на Философския камък.
афомет е изобразяван седнал на трон със
запалена факла между рогата, представляваща магическата светлина на универсалното равновесие. С двете си ръце козелът
прави знака на окултизма и показва горе бялата луна Хесед и долу черната Гебура. Този знак
показва съвършената хармония между милосърдието и справедливостта. Кадуцеят /жезълът/,
който замества възпроизводителния орган, представлява вечния живот, покритият с люспи корем
е водата, кръгът отгоре е атмосферата, перата
символизират въздуха, променливостта. Носи на
челото си знака на Пентаграма с върха нагоре,
което означава, че е символ на светлината.
Едно от най-важните проявления на Бафомет била мумифицираната глава на Йоан
Кръстител, която рицарите-тамплиери взели
от Константинопол по време на Четвъртия
кръстоносен поход. Тъй като Йоан владеел
Кундалини, главата му още излъчвала неговия
Свети дух или Змийска сила. От близостта с нея
рицарите можели да абсорбират трансформиращите еманации. Според техни признания, Бафомет може да ускори духовната еволюция, „да
накара дърветата да цъфнат и земята да ражда”.
Бафомет дори излекувал един римски император от смъртоносна болест.
Начело на повечето родословия от Носители
на чашата е техният велик основател – Владетелят на света, Зеленият човек, който е олицетворение на Кундалини и Змията на дървото.
Той е познат с много легендарни лица и имена
- Муруган, Дионис, Озирис, Ал Кадир, Мелхизедек, Луцифер…В проявлението си на Краля на
рибарите Муруган, той изпратил от Шри Ланка
своите просветлени ученици по целия свят. А
Санат Кумара и неговата група Синове на Бога
дошли от Венера в първичния континент Лемурия /Му/, когато Шри Ланка е била част от този
голям материк. Тези звездни пратеници обучавали в мистериите на Кундалини цели династии от
адепти в създадените от тях школи, в които се
изучавали техники, като йога и алхимия. Един от
тези родове потеглил на запад към Близкия изток и дал началото на мандейските Носители на
чашата, известни като назореи. Името носи значение на мъдрост от корена Nass-змия, свързано е и с юдейската дума за змия Nachash. Което
пък издава, че са свързани с Jhana Pandita, т.е.
Муруган и проявлението му като гностицизъм –
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Бафомет е магическата същност на Абсолюта, единството на полярностите, Духът,
който сублимира от материята
Змията на дървото в райската градина.Това родословие достигнало разцвет с раждането на
един от най-великите майстори на Кундалини
за всички времена – Йоан Кръстител, познат
сред своя народ като „Рибаря на души”.
Името му преминава през транскрибирането
на името на Муруган Jhana /произнася се Яна/,
през сирийския арамейски език в Йохана, в Йоханан на иврит, в арабското Яхия и накрая в
английското Джон. А мандейското му название
обединява Яахия и Йохана, за да стане рядко
срещаното Йахия Йохана.Като инкарнация на
Змията на дървото, той бил за мандеите и чакания Месия. Затова бил изпълнен със Светия
дух от самото си раждане. Това било установено
за пръв път от архангел Гавраил, който се появил пред родителите на Кръстителя Елисавета и
Захария и им наредил да го нарекат Йоан, а според версията на иврит, Йоханан означава „Яхве
е благосклонен”. То е свързано и с юдейското
Йона, което буквално се превежда като „гълъб”
– птицата, която символизира Светия дух. А символът на Йоан станала гургулицата.
Архангел Гавраил разкрива и друга истина за
непрестанната инкарнация на Зеления човек /Муруган, Ал Кадир.../, като казал: ”...и ще се
изпълни със Светия Дух още от зачатието си... в
духа и силата на Илия.” /Лука1:15-17/. Прераждането на Йоан като духа на Илия било потвърдено
и от Исус в гностическото евангелие, наречено
„Pistis Sophia”, където се казва, че душата на пророк Илия е отнесена при Девата на Светлината,
а нейните приемници и управници я полагат в
утробата на Елисавета.
Йоан е бил и прероденият дух на Енки – първият Аватар Риба от шумерския пантеон, пише розенкройцера Годфри Хигинс в своя шедьовър
„Анакалипсис”. С раждането на Йоан започнала
Ерата на Рибите. А на всеки 2000 години в началото или в края на новия зодиакален знак се
появява Аватар /Спасител/, Божий пратеник,
Пазител на епохата. За Ерата на Рибите това
е Йоан Кръстител.
мята се също, че като Аватар на
Мъдростта и на Зеления човек, Йоан е
и реинкарнация на Вишну – индийският
бог пазител и дух на Аватар, който често приема физическа форма на земята, за да запази
и възвиси човечеството чрез носената от него
запазваща жизнена сила, /другите два нейни
аспекта са Съзиданието-Брама и РазрушениетоШива/.
Библейските пророци Исая и Малахия разпо-

С

знават Йоан като миропомазания, чрез
който Бог ще обяви идването на великия и страшен ден Господен и който
ще бъде познат като Илия и ще се появи като „гласа на един, който вика в пустинята”. В Матея17:12 също се казва,
че Йоан Кръстител е очаквания пратеник и миропомазан. Макар че неговите
ученици го разпознавали повече като
Месията. Дори самият Исус казвал
за него, че е по-велик от всички други
пророци. В някои апокрифни текстове
именно Йоан се описва като Месия и
бъдещ цар на евреите и именно него
искал да унищожи цар Ирод, когато
наредил да избият първородните синове на юдеите. Но баща му Захария
отказал да съобщи къде е скрит сина
му и бил заклан от хората на Ирод.
А според „Ръкописите от Мъртво
море”, Йоан е бил един от очакваните двама Месии. Единият трябвало да бъде цар, роден в племето на
Давид, а другият – духовник, роден в
племето на Леви. По този повод Геза
Вермен казва в „Пълните ръкописи
от Мъртво море на английски /1998/,
че „...духовният месия идва пръв по
важност и царят-месия трябвало да
отстъпи пред неговия духовен авторитет. А духовният учител трябвало да бъде последният учител, „който ще ни учи на праведност в
последните дни”.
ръстителят избрал за свой дом село Витания, ,,там където четири потока се
вливат, преди река Йордан да се влее в
Мъртво море. Затова другото име на Витания
е Ветавара, означаващо „място на пресичане”.
Той избира това място, защото там е завършил
предишната си инкарнация като Илия. Затова и
духът на Илия се върнал в тялото му към предишния си начин на живот. Йоан, също като него,
се обличал в кожух, препасан с кожен пояс през
кръста /Царства2:1-8/ и се хранел със скакалци
и мед /Марко1:6/. Избрал Витания, не само заради ритуалите на кръщение, но и защото в областта на пресичане на няколко реки възниква трансформираща жизнена сила и духът
на Зеления човек обитава това място, така то
става естествен генератор на Светия дух. Това
правило от мястото земен Рай, свещен и за Енки,
и за Ал Кадир.
Сведения за обучението на Йоан за назорейски кръстител, предаващ Светия дух, са запазени подробно в свещените мандейски текстове
/”Книгата на Йоан”, „Великото съкровище”, наричана и „Книгата на Адам”/. В тях се твърди, че
Йоан Яхия Йохан бил заченат, когато майка му
Иношвей /Елисавета/ пила специална Свещена
вода, която била наситена с динамичната жизнена сила на Светия дух. След зачатието му тя
почакала „девет месеца, девет седмици, девет
часа и девет минути”, за да се роди Йоан. После, след като детето се родило, ангел-пратеник
отвел Йоан в друг свят /Фрат-Зива/, небеесен
двойник на района около р.Ефрат /в друго измерение или на свещената планина Парван/, където бил покръстен с небесната Вода на живота
на 31-я ден от живота си и през следващите 21
години бил обучаван на „азбуката” на Мъдростта
от „Книгата на душите”. И след като бил обучен
за духовник, бил върнат в Палестина да извършва ритуалите на кръщение, които се спазват
редовно в „небесата”.
Някои от съвременните мандеи вярват, че и
Йоан Кръстител, и неговите братя и сестри назореи от планината Парван в Харан са древните
есеи, които, подобно на мандеите, съблюдавали строг режим от духовни ритуали, включващ
редовно измиване. Но е възможно и есеите и
мандеите в района на река Йордан да са се
обединили в есейско-мандейско общество.Днес
създадените от Санат Кумари родословия от
майстори на Кундалини са познати под колективното име Великото бяло братство.
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Лияна Фероли
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реща, посветена на
живота и творчеството на поета-драматург Радко Радков, състояла се на 1-и юни 2014 г.
в клуб „Катарзис”, София
Много исках срещата,
посветена на поета Радко
Радков, да се превърне в
истински форум! Получаваше се стечение на желания,
енергии и обстоятелства!
Завихряше се една събитийност, достойна за значимостта на този творец, един
от върховете на нашето
Съвремие.
Домът на словото и приятелството „Катарзис” се
изпълваше бързо и продължаваше да посреща. Бяхме
поканили първата съпруга
на Радко Радков – Светломира Бинева и дъщеря
им Мария Радкова. Тя бе
пристигнала преди няколко
дена от Щатите. Присъства и сестрата на съпругата
Светломира, Марта Перчева, също пристигнала,
почти току-що, от чужбина.
Пристигна от Пловдив и
изключителният литературен критик, председател на
Съюза на независимите писатели и близък приятел на
Радко Радков – Марин Кадиев. Придружаваше го Никола Герджиков, зам.-председател на Съюза, автор на
чудесни стихове, афоризми
и сентенции, събрани в
много издадени книги. Бяха
специално поканени и литературният критик-историк
Петко Тотев, заедно с ерудираната му съпруга – Петрана Колева, също лични
приятели на поета. Специално за срещата пристигна от Червен бряг, макар и
след тежко боледуване, и
Иринка Г. Найденова, поетеса и писателка, близка на
Радко Радков. Очаквахме и
сестрата на Радко Радков,
Елена Богданова, но алергията й не позволи да присъства. Чудесните Роси и
Гошо Каракашеви посрещнаха скъпите гости. Роси ги
взе от гарата в голямата им
кола, а Гошо ги посрещна
сърдечно като домакин.
Срещата започна в неделя в 14 часа. След въвеждащите думи на Невяна
Керемедчиева режисурата
и словото се прехвърлиха
изцяло върху почетните ни
гости. Съпругата Светломира започна разказа и представи човека Радко Радков,
живота им заедно, неговите
мечти и стремежи, а словото на Марин Кадиев грабна
всички. Той се разхождаше
напред-назад с пламенен
разказ за приятеля – блес-

Радко Радков е роден на 31 януари 1940 г. в гр.
Велико Търново.
Заедно с Любомир Левчев е удостоен със званието
„Кавалер на френската култура“ за трагедията
в стихове „Балдуин Фландърски“, връчена му в
Парижкия клуб на сенаторите (1985);
Носител на Кръста на Френската Академия на
науката за литература и изкуство (1985);
Единственият творец в света удостоен
безпрецедентно - и по изключение за втори път
- с Международната Наполеонова наградата
„Солензара“ на Френската Академия на науките за
драмите му в стихове - първия път за „Теофанó“,
връчена му в Сорбоната (1983) и втория – за
„Всенародно бдение за Апостола“, връчена му в
Ловния Дворец на аристокрацията в Париж (2005);
По покана на Ватикана пред Папа Йоан-Павел
II е представена пиесата му за братята
Кирил и Методи „Похвално слово за словото“, по случай 5-годишнината от
провъзгласяване на Светите братя Кирил и Методий за покровители на Европа
(1985);
Носител на национални награди на конкурси за българската историческа драма
и на църковния орден „Св. Софроний, епископ Врачански“ – първа степен;
Основател и драматург на Българския „Старинен театър“;
Автор на над 20 драми в стихове, на стотици сонети – лирика и сатира.
тящия драматург и поет,
за неговата гениалност, за
това, как хора и институции са се стъписвали пред
неговата необичайна необикновеност, пред таланта
му да бъде различен със
способността си да създава жив, художествен свят и
в условията на най-съвършената проза – при тежките
условия на трудови войски
например, запратен там
като неблагонадежден. Ще
поясня: заради произхода
му – син на царски офицер,
и заради първото му образование – Духовна семинария.
Разказваха
съпругата,
Кадиев, дъщерята за спънките и за наградите му. Ще
спомена само най-големите
му отличия. Броят на другите също не е никак малък.
Но най-напред едно задължително въведение. Радко
Радков е роден през 1940
г. в гр. Велико Търново. Завършил е Духовна семинария с отличие и Класическа
филология в Софийския
университет също с отличие. Той е единственият
творец в света, удостоен

по изключение два пъти с
Международната Наполеонова награда „Солензара”,
връчена му първия път в
Сорбоната през 1983 г. за
драмата в стихове „Теофано”, а втория път в Ловния
дворец на аристокрацията в Париж през 2005 г. за
драмата в стихове „Всенародно бдение за Апостола”.
През 1985 г. в Парижкия
клуб на сенаторите за трагедията „Балдуин Фландърски” е удостоен със званието „Кавалер на френската
култура”.
Носител е на национални награди за драматургия
на исторически теми и на
църковния орден „Св. Софроний епископ Врачански” –
първа степен.
Заедно с режисьора Ал.
Попов създават „Старинен
театър”, който се изявява
с турнетата си в Италия и
Франция. Пиесата му „Похвално слово за Словото”
през октомври 1985 г. е
представена във Ватикана
пред Папата, кардиналите,
множество владици и елитна осемхилядна публика от
целия католически свят, по
случай петгодишнината от

провъзгласяването на Светите братя Кирил и Методий
за покровители на Европа.
Никола Герджиков говори
и за Радко Радков, и за поезията на дъщеря му Мария
Радкова, като приемник,
последовател и носител
на Радковия гений, който,
макар и неповторим, е оставил следи като наследство на своята единствена
дъщеря Мария. Тя прочете
свои стихове, които е посветила на баща си.
Иринка Г. Найденова
също говори за поета и човека Радко Радков, чието
творчество разпространява, и изнесе интересни факти за срещите си с него.
За Радко Радков говори
и видният литературен критик Петко Тотев. Неговите
критики са някак идващи от
Бъдещето, с философско
тълкувание и задълбоченост. Така и сега, хвърляйки
поглед върху „Всенародно
бдение за Апостола”, където всеки ще усети живия
Левски с най-фините му
превъплъщения на мисъл
и душевност, с израстването на духа му и величието
му пред големите решения.

ани
Стр
на
читателите
Петко Тотев обърна внимание на едно ново понятие
„ДУХ–НАРОД”. Изречено
от Васил Левски в книгата,
това понятие е с невероятно въздействие, но фразата
има и твърде дълбок смисъл като закодирана реалност на бъдещето.
Просто няма връщане
назад! Или предопределената ни еволюция – за нас
и за цялото човечество, в
крак с Еволюцията на Космоса, – или просто отпадане.
Не мога да не спомена
приноса на Невяна Керемедчиева в процеса на
подготвяне на срещата. Тя
вложи душа и сърце в организирането на събитието и
дари гостите с последните
книги на издателството си.
Реших, че за читателите
ще бъдат от изключителен
интерес заглавията на драмите на поета-драматург
Радко Радков. Те са 24 и
могат да се намерят само
в големите градски библиотеки на страната, но не
всички негови творби са
издадени. В Национална
библиотека „Св. св. Кирил
и Методий” успях да открия
следните заглавия: „Цар
Симеон Велики”; „Антична
поезия”; „Византийски запеви”; „Българският сатирикон”; „Всенародно бдение
за Апостола”; „Св. Евтимий
Патриарх Търновски”; „Балдуин Фландърски”; „Багренородна звездопис”; „Цар
Севт Трети; „Мистерия
Хероика”; „Слово за Търновград”; „Царски сонети”;
„Гнезда на съзаклятието”;
„Сонети”;
„Апокалипсис”;
„Цар Петър”; „Теофано”;
„Сонети на любовта”; „Хан
Аспарух”.
Срещата в клуб „Катарзис”, посветена на живота
и творчеството на гениалния поет и драматург Радко Радков, превърнала се
действително във въжделения форум, е поредната
инициатива на действащата повече от 20 години Поетическа работилница „Св.
София, Вяра, Надежда и
Любов”, която обединява
приятели-творци за срещи
и обсъждания по литературни, исторически и философски теми почти всяка
неделя от 14 часа. За клуба
летни почивки не се предвиждат. Поканваме всички
желаещи да станат част от
него, не само като участници, но и като слушатели.
Донка Драмска
2.06.2014 г.
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„ЗА ВИСШЕТО
ДОСТОЙНСТВО НА
ЧОВЕКА... СЪЗДАДЕН
НЕ ДА БЪДЕ
РОБ И СКОТ,
А ДУХ-ЧОВЕЧЕСТВО
И ДУХ-НАРОД!”

цА

Лунен календар за юни 2014 - ІІ част от Димитър Стоянов

Празникът
Обичам лятото! Обичам празниците през лятото!
Един от тях е Еньовден! Чевства се тази година на 21
юни!
В народните представи на този ден се бележи лятното
слънцестоене. От този ден слънцето започва бавно да
залязва и годината клони към зимата. Еньо си мята кожуха и върви за сняг.
На този ден ще направя това,което повелява народната традиция.Както го изисква обичая ще стана рано.
Искам да посрещна изгрева на Слънцето, играещото и
трепкащо Слънчице, окъпало се в жива вода. И аз ще
се окъпя в реката, която тече точно пред нашата къща,
за да бъда здрава през цялата година. Нали преди мен
Слънцето се къпа в нея?
Ще обиколя боса земята на фермата ни! Ще погаля
растенията в лехите, овошките, лозите!
В зората на раждащото се Слънце ще набера различни билки и треви, защото тогава е най- голяма лечебната им сила, която ще изчезне с изгрева. Ще си набера
лавандула- този древен символ на любовта и чистотата,
мента за нейният охлаждащ и освежаващ аромат, дива
мащерка, според моята зодия да прогонва меланхолията, която ме навестява от време на време. А пък еньовче
ще си откъсна от друма на фермата ни. Години наред
си расте на едно и също място и много ни радва! Ще си
ушия чудно ухаеща билкова възглавничка
На този красив празник ще дам покой и на душата си.
През цялото време с голяма любов ще мисля за найблизките си и обичани от мен хора! Ще мисля само добри неща за приятелите си! Ще простя на хората, които
волно или неволно са ме обидили. Ще се опитам да сложа кръст на нещо неправилно,несправедливо и лошо.
Така ще прочистя и душата си!
Ще събера момите от селото. Те ще дойдат с китка
цвете, също набрани преди изгрев Слънце. Ще отидем
на черква.Свещеникът ще отслужи служба за здраве и
благоденствие. момите ще пуснат китките в менчето с
вода и ще изрекат най-съкровените си мечти.Свещеникът ще освети водата, после ще вади една по една китките и ще нарича: „ На когото е тази китка в най- скоро
време да срещне голямата си любов!“, „ на когото е тази
китка да стане доктор... учител „, назовава всякакви пожелания, докато извади всички китки.
И така празникът все още продължава.... Затова понататък ще постъпя така, както сърцето и душата ми
диктуват.
Ако това, което току що прочетохте ви харесва, направете го и вие!
Еньовден е! Честит празник!
Мария Стоянова Бачково
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
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 Славейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове.
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е
натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите граници на еко селището от
родови имения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва
от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с
приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с ниска степен на
окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1
и В6, както и на витамин Е.
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени торове.
Тел. 0877 309 954; 0888 693359

инж. Ради Панайотов
За нас, българите, подобни предложения са
повече от смешни, но докато години наред не
им обръщахме внимание, както се казва, “лудите си лудуваха”. И продължават да стават все
по-нагли. Пълнят печатните ни издания с чуждици, поставят надписи, табели и реклами на
латиница, включително и при оформянето на
личните ни документи и номерата на автомобилите, мъчат се да ни убеждават, че сме многонационална държава, въвеждат предавания по
националните средства за масова информация
на турски език, аргументират за наличието в
страната ни на помашки, шопски, добруджански, тракийски, македонски, татарски, родопски,
къзълбашки, мизийски, каракачански, гагаузки
и други националности, малцинства и езици,
признават официално съществуването на македонски език, заблуждават ни, че кирилицата
едва ли не блокира компютрите и информационните мрежи . . .
Този път иначе толерантният Български
Дух изрази възмущение, примесено с досада.
Не може да се каже, че се получи обсъждане,
защото дори от бегъл поглед се вижда, че не
съществува основа за такова, но в средствата
за масова информация се появиха изявления и
писания, които бяха по-скоро емоционални
и препращащи към историята, отколкото основаващи се на изковани от разума аргументи. След като повече от 1100 години ползваме
една съвършена писмена система (а писмовни
сме всъщност много, много по-отдавна) тя вече
до такава степен е станала част от нас, че не
ни е нужно постоянно да държим пред очите си
доводите за нейната състоятелност и целесъобразност. Но явно, изправени сме пред поредната организирана атака срещу Българския
Дух, която ще е един от многото ни изпити за
твърдост и устойчивост.
Чуха се гласове, че изказванията и предложенията на професора австриец представляват груба намеса във вътрешните работи на
страната ни. Трябва благоразумно да признаем, че това не е така; още по-малко от юридическа или от гледна точка на международните
отношения. Защото ще ни бъде противопоставен аргументът, че е напълно в реда на нещата всяко лице, в случая от научните среди, да
може да изкаже своето лично становище на
конференция или пред представители на печата. Не можем също просто така да се позоваваме и на историята, защото ще ни отговорят, че
нещата търпят развитие, че днес нещата стоят
по новому и че са на лице основания за промени. Следователно, трябва да боравим с точни и
ясни анализи и изводи, защото емоционалните
изблици само подпомагат нашите недоброжелатели.
Аргументирани мнения следваше, естествено, да се очакват от българските писатели, интелектуалци, преподаватели, научни работници
и пр. Случаят беше предизвикателство и ясен
повод българските политици и държавни ръководители да вземат категорично отношение.
Но какво се получи?
Наистина, писателите и интелектуалците се
възмутиха и възроптаха. Единици от тях плахо допуснаха, че въпросът подлежи на обществено обсъждане, в което те са готови да участват. А един от тях – Стефан Цанев, сподели,
че “въвеждането на двойна азбука се готви от
определени кръгове в България много преди
изказванията на проф. Ото Кронщайнер. Да
не мислите, че той идва със свое мнение просто така случайно?” – риторично пита той. (Виж
статията “Отнемете ордена на Кронщайнер”
от Антон Петров във вестник “Монитор” от
12.09.2000 г.)
Съюзът на българските писатели публикува
декларация, в която заклейми, че “това е не

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
просто посегателство, а покушение срещу историята, традицията и нова опасност, която застрашава сърцевината на българския национален
живот” и като “съхранител и продължител на
традициите на българската словесност”, изрази
“категорично несъгласие срещу всички опити да
бъдем обезличени като народ и нация”. (Виж в.
“Нова Зора” от 26.09.2000 г.)
Нима само този глас не следваше да е достатъчен, за да се приключи с въпроса? Напротив, каквито и политически компромиси да познава нашата история, едва ли някога до такава степен
са правени отстъпки, засягащи културата и националната ни идентичност. Едва ли някога са проявявани толкова апатия и пренебрежение към
“гласа народен”.
Едва ли някога български интелектуалци и политици са допускали и дори съдействали толкова
много за “присаждане” у нас на чужди образци на
идентичност. Но едва ли някога и външният натиск е бил по-голям; и в същото време по-прикрит.
Че е налице заговор, можем да прозрем и
във фактите, че тихомълком, без поставяне на
въпроса пред обществеността и обсъждане, бе
въведено изписването на автомобилните номера само с букви, имащи графично съответствие
в латинската азбука. Няколко години за това само
се изказваха догадки, но на практика то се спазваше. Доста по-късно се появи “обяснението”,
че правителството е постановило решение по
въпроса чрез тарифата за таксите, събирани от
МВР. (Виж в. “24 часа” от 06.10.2000 год.)
Самата държава дава тон в “латинизирането”
на писмената информация, поставяйки доста
преди този случай надписи “POLICE” върху полицейските автомобили и “SECURITY POLICE”
по полицейските униформи. Нима чужденците
няма да разберат кой е полицай, та същият надпис трябва да бъде изписван и на ръкавите или
гърбовете им; както и името на страната ни върху
екипите на нашите спортисти? Телевизията също
често ни показва и български войници, по униформите на които се чете: “BULGARIAN ARMY”.
Вероятно трудно може да се открие и държава,
чийто правителствен самолет разнася по света
името й, изписано на чужд език, както нашият:
“REPUBLIC OF BULGARIA”. А откъде накъде
телевизия, наричаща себе си “българска” и “национална”, трябва да се явява на екраните ни
с “лого” “bTV” (произнасяно от говорителите с
апломб “би-ти-ви”), при което думата “българска”
се явява с малка, а “телевизия” – с големи букви?! Защо трябва да имаме още “MUSTANG TV”
или радио “DARRIK”? Не се ли поучихме от неблагоразумието да се гърчеем, да се правим на
французи, на германци, руснаци и какви ли още
не, за да се правим сега на американци? Защо

автобусът на Българския футболен съюз няма
никакъв надпис на български, а трябва да е накипрен с английското: “BULGARIAN FOOTBALL
UNION”? Или пък този на отбора “LEVSKI”? А по
каква логика и при спортни прояви, състезания
и срещи в страната имената на спортистите се
изписват на телевизионния екран на латиница?
Защо също трябва да пием “Stolichno” пиво и
бира “Zagorka”, “Ledenika” или “Kamenitza”, а с
тях да са свързани тенистурнири “Gold cup” и награди “Fair play”?
“Латинописи” се появяват и в така наречената
субкултура. По стени могат да се видят надписи
“Levski for ever” или “Samo CSKA”. Мир на праха на мъртвите, но встрани от платното на шосе
край Шумен се намира гроб с надпис “NIKI”. А
учители споделят, че ученици, привикнали към
писане на латиница в “Интернет” на така наречения фонетичен стандарт, са предявявали искания да пишат така и домашните си. (В действителност такъв стандарт не съществува и не е
утвърден по никакъв законов ред. Този начин на
кодиране на клавиатурата е сътворен от незапознати с въпроса компютърни специалисти и е
получил разпространение само защото отговорните институции не се занимават с решаването
на тези важни въпроси.)
След столетия археолозите ще намират всякакви такива надписи и техните изследвания ще
твърдят, че в България в края на ХХ и началото
на ХХI век се е пишело на латиница или дори, че
официалният език у нас е бил английският, както сега ни втълпяват, че някога сме били неграмотни и сме “правили опити да пишем с гръцки
букви”!
А прави ли ни впечатление, че производителите на сувенири сякаш не познават кирилицата? Нека размислим: ако ние се отправим на екскурзия в Китай, Корея, Танзания или която и да
е друга страна, ще имаме ли желание да си купим тамошни сувенири с надписи на английски,
руски или български език? Защо тогава смятаме,
че туристите, дошли да опознаят нашата култура, са петимни да си купуват такива неавтентични изделия у нас? Остава само и предлаганите
им репродукции на икони да “транслитерираме”
на латиница . . . може би с готически шрифт . .
. А сигурно след “реформата” така ще трябва да
се изографисват и новите “християндемократически” храмове.
Между впрочем, има вече случаи на такова
„продаване за паница леща”, когато парични дарения от страна на гърци са съпътствани от условие при реставрирането на наши църкви и манастири надписите по иконите и стенописите да
се преправят на гръцки, например в Бачковския
манастир. (Продължава в следващия брой)
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ТРАКИЙСКИЯТ ЦАР
СИТАЛК И НЕГОВАТА
ПОЛИТИКА
Първата в света монета на цар Ситалк открита в селски дом
Находката дописва историята на траките, твърдят корифеи на нумизматиката. Уникална монета, сечена от цар Ситалк, е фамилна собственост на семейство от село
до град Първомай. Досега паричен знак от времето на този тракийски владетел не е
откриван. Направените измервания, сравнения и проби, включително и химическа, са
потвърдили автентичността на монетата.
Разпереният орел със змия в клюна е характерен елемент от реверса на монетите,
сечени и от брата на Ситалк - Спарадок.
Направена е от сребро и е тежка 3.7 грама. Частично центрирана с диаметърът 17 мм и
дебелина 2.5 мм. Релефът е добър с язви върху среброто от самото сечене. На лицевата
страна и изобразен кон с вдигнат нагоре десен преден крак и надпис СИ-ТАЛ-КО.
Върху реверса се различава разперен орел, който държи в клюна си змия.

В

ъпреки че Октамасад желае да се докаже като могъщ владетел, той се съгласява с условията на примирието и доставя брата на Ситалк. Тракийският цар също
довежда Скил на уреченото място на размяна. Попаднал в ръцете на своя брат Октамасад Скил е обезглавен веднага, докато Ситалк
отвежда брат си обратно на юг от Стара планина... Каква е съдбата на върнатия в Тракия
благородник Херодот не разказва, но благодарение на Демостен ние знаем нещо важно и
интересно за характера на траките. Гръцкият
интелектуалец казва – “Траките нямат обичай
да се убиват един друг...”
Поведението и делата на тракийския владетел показват, че дедите може да са въртели
майсторски копието и меча, но са избягвали
конфликтите със своите роднини и са търсели
мирно разрешение на проблемите. Едва когато не са имали друга възможност, предците ни
са показвали силата на оръжието си.
Те само са бранели родна земя, нещо, което
е напълно естествено, просто се е реагирало
на действията на елините. Бавното завземане на тракийски територии е било постоянна
гръцка политика. Понякога обаче, когато съседите ни са ставали брутални и са използвали
насилие срещу траки, се е стигало дори до
пълното унищожение на колонии от 10 000
души. Какво да се прави - който меч вади от
меч умира! Гневът и ответният удар на траките са били напълно справедливи и оправдани. Та кой не би бранил род и родина!
Многото стълкновения по южната ни граница създават войнолюбивия облик на траките.
Стига се дотам, че за гърците нашите деди
стават олицетворение на бога на войната,
затова не се е считало за срамно, ако някой
грък изостави въоръжението си и побегне да
спаси живота си от атакуващ го тракиец.
Бойната слава на дедите става причина те
да бъдат желани съюзници и е правено всичко възможно да се спечели тяхното благоволение. С намерение да осигури спокойствие

по южната си граница Ситалк взема страната
на атиняните и замесен в гръцките междуособици, той взема участие в доста битки. Превзема македонските градове Идомене, Гортиния и Аталанта, а също и областите Халкидика, Ботиеа...
Походът му на юг не трае дълго защото подтикнат от племенника си Сефт (3), тракийският
цар се завръща в Тракия. Не след дълго обаче е въвлечен в нов конфликт със съседите си
трибали (4). Според Тукидит славният тракийски цар загива в битка с тях (424 година преди
Христа), а Сефт сяда на престола...
Тъгата на поданиците е била огромна. Ксенофон свидетелства как народът сътворил
песни за любимия си цар Ситалк, които се пеели по време на тържества. Преклонението на
поданниците се е дължало на спомена за личните качества на тракийския владетел. Диодор
Сицилийски го нарича способен пълководец,
храбър войн и справедлив господар, третиращ
хората си хуманно и справедливо....
Траките не са живели от война и грабежи.
Напротив, мирът е бил главна цел на тракийските владетели, защото само при условия
на мир може да се постигне благоденствие.
Огромното богатство на дедите ни е натрупано благодарение на уменията им в земеделието и скотовъдството, в обработката на металите, да не забравяме и господството им над
протоците. Данъците за минаването на Хелеспонта и Босфора са допринесли съществено
за благосъстоянеието на траките...
Това богатство е предизвиквало завист, която от своя страна става и причина да бъдат
фабрикувани лъжи за дедите ни. Лъжите на
шепа безсъвестни индивиди обаче не бяха в
състояние да унищожат благородния дух на
дедите ни. Добротата и духовната извисеност
на Ситалк се проявява и при Тервел, който
въпреки елинското вероломство е в състояние да прости и даже се притичва на помощ
на обсадения от арабите Константинопол.
Това обаче не променя южните ни съседи. За

жалост тяхната неблагодарност е вечна, както
разбираме от горчивите думи на живелия покъсно княз Пресиян: “Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда.
На християните българите направиха много
добрини. И християните ги забравиха, но Бог
вижда”...
Прав е бил Пресиян, Бог вижда! Нека бъдем
честни, прощаващи и добри хора, и по този
начин да почетем паметта на нашите велики
деди! Да бъдем въздържани като Ситалк и
благородни като Тервел, да бъдем Българи!

* Тракиецът Евмолп е този, който основава култа
на елевсийските мистерии в Атина. Трябва да се спомене, че в дълбока древност земите на север от този
град са били обитавани от траки. Давлида е дом на
поданниците на тракийският цар Терей. Да обърнем
внимание и на това, че гърците почитат тракийските
божества Бендида (Вендис), Дионис, Арес...това означава, че е имало трайно тракийско присъствие в земите, които по-късно са наречени Елада/Гърция.
** Тук Тукидид прави разлика между жителите на
Атина и останалите елини. Явно атиняните са помнели все още, че са потомци на траки и пеласги.
(1) Октамасад е син на дъщеря на тракийският цар
Терес, а това го прави и племенник на Ситалк.
(2) Братът на Ситалк избягва в Скития при своите роднини – сестра си и племенникът си Октамасад.
Херодот не обяснява причината, нито пък споменава
името на благородния тракийски изгнанник.
(3) Пердика обещава дъщеря си Стратоника за
жена на Сефт, ако той успее да накара Ситалк да се
оттегли обратно в Тракия. След смъртта на Ситалк
Пердика удържа на думата си.
(4) До този момент няма стълкновеня между трибали и одриси. Тракийските племена живеят в много
по-голям мир отколкото други народи....Демостен
признава – Траките не се избиват един друг ...(A.Fol, I.
Marazov, Thrace & Thracians, стр. 59).
Явно гръцката “дипломация” е изиграла важна роля в
организирането на конфликта между Ситалк и северните му съседи...
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КВАНТОВ
ПРЕХОД

Чарлз Фъргюсън е удостоен
с „Оскар” за документалния си
филм „Вътрешна афера” (2011), а
първа номинация за престижната
филмова награда получава още за
„Краят не се вижда” – филм за войната в Ирак.
Фъргюсън е завършил университета „Бъркли”
в Калифорния, има докторска степен по политически науки от Масачузетския технологичен
институт и е бил консултант на Белия дом,
както и на водещи компании като Apple, IBM,
Texas Instruments.
„Фъргюсън представя яростно обвинение
към хищническото поведение на части от финансовата система и към корумпираната демокрация, причинена от финансовите лобита
на „големите пари“. Една книга, която си заслужава да бъде прочетена, независимо дали сте
съгласни, или не с аргументите“, пише Нуриел
Рубини, професор по икономика и международни отношения за “Хищническа нация”.
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корумпираната
демокрация

В

ече са написани много книги за финансовата криза, но две са причините, поради
които реших, че е важно и аз да напиша
нещо по въпроса. Първата е, че лошите се измъкнаха безнаказано и, учудващо, този факт не предизвика много публични дебати. Когато през 2011
г. получих „Оскар“ за най-добър документален
филм, казах: „Изминаха три години от ужасяващата финансова криза, причинена от огромна измама, а в затвора не е влязъл нито един висш
финансист. Това не е редно“. Когато впоследствие питах защо не са започнати съдебни преследвания, служителите от висшия ешелон в администрацията на Обама започнаха да увъртат,
че не е извършено нищо незаконно или че разследванията още не са приключили.
Нито един от основните кандидат-президенти
на републиканците не е повдигал този въпрос.
Към началото на 2012 г. все още няма нито едно
заведено дело срещу висш финансист, отговорен
за финансовата криза. От страна на федералното правителство няма никакви сериозни опити да
се използват граждански дела, конфискации на
активи или възбрани с цел извличане на парични глоби и обезщетения от хората, отговорни за
вкарването на световната икономика в рецесия.
И не защото няма сведения за престъпно поведение. След като филмът ми видя бял свят, излезе огромно количество нови данни, най-вече от
заведени граждански дела, според които, на базата на имейли и други доказателства, може да
се твърди, че много банкери, включително висши мениджъри, са знаели отлично какво става, а
това мирише на мошеничество.
Но дори да оставим тази криза настрана, има
изобилие от доказателства за мащабно, ненаказано престъпно поведение във финансовия сектор. По-нататък в книгата съм посочил списък от
известни нам факти, а те никак не са малко. Но
освен деянията, станали причина за кризата, има
и друго - големи американски и европейски банки
са хващани да подпомагат корпоративните измами на „Енрон“ и подобни на тях, да перат пари на
наркокартели и на иранските военни, да консултират желаещите да избегнат данъчно облагане,
да укриват активи на корумпирани диктатори, да

участват в споразумения за установяване на монополни цени. Общо взето, извършвани са какви
ли не финансови измами.
Има много доказателства, че през последните трийсет години финансовият сектор в Щатите
се е превърнал в мошеническа индустрия. С нарасналото си богатство и влияние той започна
да подкопава устоите на американската политическа система (и двете партии), правителството
и университетите с цел да избегне регулация. С
напредването на дерегулацията секторът стана още по-неетичен и опасен, пораждайки още
по-големи финансови кризи и още по-нагла
престъпност. След 1990-а година той притежава
достатъчно власт да предпази банкерите не само
от ефективна регулация, но дори от съдебно преследване.
Финансовият сектор вече е паразитна, дестабилизираща индустрия, която възпрепятства икономическия растеж на САЩ. Съдебното преследване не е въпрос само на отмъщение или дори
на справедливост. Реалното наказание заради
извършени мащабни финансови престъпления
е жизненоважен елемент на новите мерки за
финансова регулация, които са от съществено
значение за здравето и стабилността както на
американската, така и на световната икономика.
Регулацията е хубаво нещо, но заплахата от затвор фокусира съзнанието. Един небезизвестен
експерт, гангстерът Ал Капоне, веднъж казва:
„Човек може да постигне повече с добра дума и
пистолет, отколкото само с добра дума“.
Ако финансистите знаят, че ще влязат в затвора, ако вършат измами, застрашаващи световната икономика, и че незаконно придобитото имущество ще бъде конфискувано, те ще се замислят сериозно, преди да посегнат. Така че една от

причините да напиша тази книга е възможността
да посоча болезнено ясно и подробно основанията, на които прокурорите могат да повдигнат
обвинения. В тази книга доказвам, че много от
деянията в основата на Балона и кризата са буквално престъпни и че липсата на заведени дела
е почти толкова възмутителна, колкото и извършеното във финансовия сектор.
ругото, което ме подтикна да напиша тази
книга, е, че възходът на хищническите
финанси е едновременно причина и симптом на дори по-широка и по-притеснителна промяна в икономическата и политическа система
на Америка. Финансовият сектор е сърцевината
на новата олигархия, набираща мощ през последните трийсет години, а това води до дълбоки
промени в живота на американците. Следващите
глави от тази книга са посветени на анализа на
причините за случилото се и на последствията от
тях.
Някъде към 1980 г. в американското общество
започнаха дълбоки размествания. Дерегулацията отслаби антитръстовите мерки, а технологическите промени доведоха до все по-голяма концентрация на промишлеността и финансите. Парите
започнаха да играят по-важна и по-корумпираща
роля в политиката. САЩ изостана от други нации
в области като образование и инфраструктура;
много от основните отрасли също западнаха. Неравенството се засили. В резултат на тези, а и на
други промени, САЩ постепенно се превръщаше
в страна на нечестната игра - обществото отритваше хората, които не произхождат от богати семейства, и заприличваше по-скоро на диктатура
от Третия свят, отколкото на напреднала демокрация.
(Продължава в следващия брой)
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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

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“.

