
www.  kvantov-prehod. org

61
8

В
 к

ат
ал

ог
а 

на
 Р

П
на

ш
ия

т 
но

м
ер

 е

Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Година Х •  бр. 23(70) - бр. 24(71)  • 1 декември - 31 декември 2014 г.  • Цена 1. 00 лв. Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ 
ПРЕХОД
Започна кампанията на Български 
пощи за абонамент за 2015 г.
Молим всички желаещи да се або-
нират за в. "Квантов преход", ката-
ложен №618, във всички пощенски 
клонове в страната.
Абонамент  
за 3 месеца - 3.00 лв.;
за 6 месеца - 6.00 лв.;
за 12 месеца  - 12.00 лв.

Всички, които се абонират за ця-
лата 2015 г., ще получат и една от 
емблематичните книги на Издател-
ска къща "Новата цивилизация".
Надяваме се, че и през 2015 г. ще 
бъдем заедно!

От Редколегията

на стр.  5

И направиха живота ни 
по-добър и по-лесен

1. Кирилицата
Българската азбука - кирилицата, създа-

дена от Светите братя Кирил и Методий,  за-
едно с глаголицата, е едната от двете азбуки, 
използвани при записването на старобългар-
ския книжовен език. В наши дни кирилицата 
е широко разпространена както сред южните 
и източните славянски народи, така и сред 
неславянските народи в Русия. Кирилицата 
е официална азбука в Монголия и в някои ре-
публики от бившия Съветски съюз, а до края 
на 70-те години на ХІХ век се е ползвала и 
в Румъния. С влизането на България в Ев-

ропейския съюз от 1 януари 2007 г. кирилицата става 
третата официална азбука на Европейския съюз след 
латиницата и гръцката азбука.

2. Компютърът 
Първият електронен, непрограмируем компютър 

е изобретен от Джон Атанасов -  физик, математик и 
електроинженер от български произход. След опити с 
различните налични по това време сметачни устрой-
ства Атанасов пръв въвежда понятието „аналогов ком-
пютър“. 

3. Електронният часовник
Първият дигитален ръчен часовник е изобретен от 

българския инженер и изобретател Петър Димитров 
Петров. Определят го като един от най-продуктивните 
изобретатели през втората половина на XX век. Сред 
изобретенията му освен първия дигитален ръчен ча-
совник са първата компютъризирана система за из-
мерване на замърсявания, телеметрични устройства за 
метеорологични и комуникационни сателити, първият в 
света безжичен сърдечен монитор, както и множество 
други апарати и авторски методи. Той е носител на мно-
гобройни признания и награди. Морският нос Петров на 
остров Брабант в Антарктика е наименуван в чест на 

Петър Петров.
4.Най-отдалечената планета 
от Слънцето
Това не е точно изобретение, а по-скоро откритие на 

професор Димитър Съселов. Тя се намира на 5 хиляди 
светлинни години от нашата звезда.

5. Принтерът 
Българският физик Георги Наджаков открива фото-

електретното състояние на веществата, с което вписва 
името си в световната история на физиката и техника-
та. Светът признава огромния му научен принос на 22 
юни 1937 г., когато изобретява фотокопирната машина. 
Фотоелектретният ефект е и в основата безвакуумната 
телевизионна техника, на запаметяващите устройства, 
рентгеновите дозиметри и на снимките от спътник.  

6.Киселото мляко
Може би най-известното по света изобретение на 

българина е киселото мляко. Откривателят на кисело-
млечната бактерия, която придава специ фичния вкус 
на млякото ни, е доктор Стамен Григоров.

23 велики открития 
на българите, които 
промениха света

Българският народ е дал достоен принос за раз-
витието на човечеството. Това са 23-те велики 
изобретения на българите. Без тях днес ще ни е 
трудно да си представим: интернет, социалните 
мрежи, безопасността по пътищата, сутреш-
ната закуска, четенето на вестници, атомната 
безопасност  и безопасността въобще, работата 
на специалните служби, настройката на календа-
ра и на компютъра... продължете да четете и ще 
разберете какво още сме дали на света. Tези от-
крития основателно можем да наречем велики, за-
щото те изцяло са променили света и живота на 
човека към по-добро.

Да кажем БЛАГОДАРЯ на великите ни съна-
родници, които са горди българи и са дали 
толкова много на света! Това не е всичко! 

Нашият народ не е престанал, не се е задоволил с 
тази класация на 23- те изобретения. 200-300 за-
явки за изобретения  се подават  за една година, но 
малък процент получават патенти.Този списък е 
непълен и всеки от нас може и трябва да се опита 
да го обогати. 

Бъди горд българин!
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Декемврийски 
празници от 
православния 
календар, които всяка 
година се случват в 
един и същи ден:

1 декември - Св. пророк 
Наум. Св. Филарет Мило-
стиви

2 декември - Св. пророк 
Авакум 3 декември - Св. 
пророк Софония

4 декември - * Св. вели-
комъченица Варвара. Св. 
преподобни Иоан Дамаскин

5 декември - † 10 Неделя 
след Неделя подир Въздви-
жение. * Св. преподобни 
Сава Освещени и Нектарий 
Битолски

6 декември - † Св. Николай, 
архиепископ Мирликийски, 
Чудотворец (Никулден)

7 декември - Св. Амвросий 

С настъпването на декември 
се задават светли празници. 
Началото се поставя днес с 

почитта към света Варвара. Тя е хри-
стиянска великомъченица, родена в 

края на 3 век и починала през 305 или 306 г. Паметта 
й се почита, както в православната църква, така и в 
католическата на 4 декември.

В православието света Варвара се счита за по-
кровителка на починалите от внезапна смърт - които 
са нямали време да се покаят и причестят. В Полша 
денят на света Варвара е един от най-уважаваните 
празници, обявен е и за Ден на миньора, тъй като 
светицата се счита за покровителка на миньорите.

Света Варвара е родена в семейството на аристо-
крат - езичник от Илиопол (Мала Азия). Последното 
проучване на богослова Венцислав Каравълчев оба-
че показва, че св. Варвара е родена в село Елешни-
ца - Разложко (Югозападна България), което в древ-
ността също се е наричало Илиопол. Отличавала се 
е с особена и впечатляваща красота. Ревнивият й 
баща я затваря в кула - далеч от похотливи очи. През 
времето, когато е била затворена, Варвара изучава 
външния свят от прозореца и има много време да 
размишлява за Бога. Когато баща й разрешава да из-
лиза, за да си намери жених и да се омъжи, Варвара 
се запознава с християни и приема свето кръщение.

Когато бащата научава, че дъщеря му е станала 
християнка, той нарежда да я бичуват и получава 
съгласието на управителя на града Мартиан да я 
осъди на смърт. По нареждане на бащата Варвара е 
обезглавена. Поверието говори, че божието възмез-
дие настига бащата на Варвара и управителя на гра-
да - те двамата са поразени от мълния.

През 6 век мощите на света Варвара са пренесени 
в Константинопол.

На 5-и декември се отдава почит на свети Сава. 
Според различни източници е роден е 1169 или 1175 
г. в Рас, столицата на сръбската държава Рашка 
(близо до днешния град Нови пазар в Сърбия) като 
Растко Неманич, най-младият син на сръбския ве-
лик жупан Стефан Неманя. Най-големият му брат 
Вукан е жупан на Зета, Требине (Травуния) и може 
би Топлица - района на река Топлица (ляв приток на 
Българска Морава) и Метохия. Другият му брат Сте-
фан Първовенчани е сръбски велик жупан (от 1196) и 
крал (от 1217). Умира през 1236 в Търново, столицата 
на Второто българско царство.

Мощите на свети Сава са изровени по нареждане 
на Синан паша и изгорени на централния площад в 
Белград на 27 април 1594. Днес са запазени два ре-
ликвария с част от мощите на светеца – една мощох-
ранилница с ръката на светеца, от която липсва мал-
кия пръст, се съхранява в манастира "Света Троица" 
в Плевля, Черна Гора, и още една - в Самоковския 
девически манастир "Покров Богородичен".

На 6-и декември Православната църква почита 
паметта на свети Николай Мирликийски Чудотво-
рецили свети Никола е източноримски духовник, 
епископ на град Мира Ликийска в областта Ликия. 
Приживе Николай Мирликийски е известен като про-
тивник на езичеството и арианството. След смъртта 
си е почитан като светец и покровител на моряците, 
търговците и затворниците.

Българското име на светеца е Никола. "Николай" е 
русизъм, който се налага след църковните реформи 
на руския патриарх Никон през 1654 г. Дотогава име-
то на светеца на руски се произнася като Никол́а, а на 
украински - Микола.

Николай Мирликийски е роден през втората поло-
вина на III век. Семейството му било знатно и богато. 
Чичо му, епископ на град Патра, приел племенника 
си в храма и оттук нататък той щял да му служи до 
края на дните си. За разлика от повечето свои събра-
тя светци Николай умрял в почит и признание на 
преклонна възраст. Не изпитал силно мъчение на 
преследвачи и екзекутори, но изпитал радостта да 
даваш без никой да знае затова, без нищо да очак-
ваш от това. Когато умрели родителите му, раздал 
своя имот и никой дори не научил какво е направил.

Преданието разказва как спасил един обеднял чо-
век с три дъщери. Когато изгубил всичките си пари, 
човекът бил решен на всичко, да продаде дъщери-
те си дори. Но светецът не позволил това да стане. 
Една нощ разореният получил неочакван дар - кесия 
с жълтици. С нея оженил едната си дъщеря за богат 
жених, заживяла тя добре. После получил нов дар - 
кесия с жълтици и за втората си дъщеря. После - за 
третата. Накрая и за себе си намерил жълтици. Хук-
нал да гони странника, който му подхвърлил парите, 
тичал след него бездиханно, в мига, в който почти го 

Медиолански. Св. препо-
добна Филотея Търновска

8 декември - Св. препо-
добни Паталий

9 декември - * Зачатие 
на св. Анна

10 декември - Св. мъче-
ници Мина, Ермоген и 
Евграф

11 декември - Св. препо-
добни Даниил Стълпник

12 декември - † Единаде-
сета неделя след Неделя 
подир Въздвижение - на 
св. Праотци. * Св. Спири-
дон, епископ Тримитунт-
ски Чудотворец

13 декември - Св. мъче-
ници Евстратий, Авксун-
тий, Евгений, Мардарий 
и Орест. Св. мъченица 
Лукия девица

14 декември - Св. пророк 

Агей. Св. мъченик Марин

15 декември - Св. све-
щеномъченик Елевтерий. 
Св. преподобни Павел 
Латрийски

16 декември - Св. пророк 
Агей. Мчк Марин

17 декември - Св. пророк 
Даниил. Св. три отроци 
Анания, Азария и Мисаил

18 декември - Св. Мо-
дест, патриарх Иеруса-
лимски. Св. мъченик Се-
вастиан и дружината му

19 декември - † Неделя 
пред Рождество Христо-
во. Св. мъченик Бонифа-
ций

20 декември - * Пред-
празненство на Рожде-
ство Христово. Св. све-
щеномъченик Игнатий 
Богоносец (Игнажден) [Не 
се прави помен за почи-

застигнал, съзрял в него Божия пратеник, осъзнал, 
че само такъв можел да бъде той, само свят можел 
да бъде неочаквания дар, който го спасил от грях. 
Сигурно оттогава почитат св. Николай като закрил-
ник на имота и парите.

Веднъж тръгнал да се поклони на Божи гроб. В мо-
рето се разярила буря, един моряк паднал от върха 
на корабната мачта и всички мислели, че е умрял. 
Свети Николай възкресил моряка и с молитва успо-
коил морето. Оттогава пък трябва да е останала сла-
вата му на повелител на морските бури и закрилник 
на моряците.

В жестокото за християните време при императо-
рите Диоклециан и Галерий св. Николай бил епископ 
в град Мир. Много мъчения и смърт видели очите 
му. На Възкресение Христово в Никодимия в храма 
били изгорели 20 000 души. Мнозина били хвърлени 
в затворите. Затворен бил и епископ Николай. Спа-
сително се оказало времето на Константин Велики, 
който не само прекратил гоненията, но и сам приел 
християнството.

През 325 г. бил свикан Първият вселенски събор в 
Никея. Присъствали всичките тогавашни 318 еписко-
пи. Огромна заслуга за разбирателството, постигнато 
след дълги дискусии на този събор, имал епископ св. 
Никола. Всичките му дела до края на живота му през 
342 г. имали цел да умиротворяват, да закрилят, да 
дават изцеление. Постигал го с чудна лекота, нари-
чали го Чудотворец. Погребали го в катедралата на 
град Мир и сред вярващия народ се носела мълвата 
за благовонното миро, което оросявало мощите му и 
от което всеки можел да получи изцеление.

През средновековието 1099 г. мощите му са от-
краднати от италиански моряци от храма в Мира и 
са пренесени в град Бари, Италия където се пазят и 
до днес. По-късно частици от тези мощи са дарявани 
от Римокатолическата църква на различни поместни 
православни църкви; такава частица се пази и почи-
та и в храма "Свети Николай" в София, в Созопол, в 
Бургас.

В България се празнува Никулден — на 6 декем-
ври (Никулден) и на 9 май - (Свети Никола Летни). В 
Германия, Холандия и Белгия празникът е на децата. 
Те слагат обувките си навън и, ако са били послушни 
през годината, ще открият в тях шоколади, бонбони 
и подаръци. Но ако децата били лоши през годината 
ще видят в обувките си въглени и съчки.

На 9-ти декември Българската Православна 
църква отбелязва зачатието на света Анна. Тя е со-

чена от традицията за майка на света Богородица и 
баба на Исус Христос. Тя е потомка на известен род 
- Аароновия. Култът към светицата се разпростра-
нява широко през 6 век, когато в Константинопол е 
построена първата черква, носеща нейното име. Тя 
е смятана за покровител на Квебек и Бретан, както и 
на родилките и миньорите, на брака, на майчинство-
то, на семейството, на бременните, девиците и вдо-
виците. Народът нарича празника Янино или Анино 
зачатие, Аньовден, Анино въведение, света Ана Ка-
талина. Освен с майчинството денят се свързва и с 
обръщането на слънцето на изток, към пролет, денят 
започва да расте (колкото просено зърно или колко-
то скок на тригодишен елен). Ражда се нещо ново, 
нова светлина, ново време, Нова година, нов късмет. 
Нощта срещу празника се смята за най-дългата в го-
дината (по стар стил празникът се е празнувал на 22 
декември, денят на зимното слънцестоене).

Според неканоничното Протоевангелие на Яков, 
Анна и нейният съпруг Йоаким са посетени от ангел, 
който им съобщава, че ще имат дете. Анна обещава 
да посвети детето си на служба на Бог и на триго-
дишна възраст Мария е отведена във Втория храм. 
Историята е подобна на тази на Самуил, чиято майка 
също дълго време е бездетна и се нарича Ханна.

Източноправославната църква приема Света 
Анна още от 6 век, като тя и Йоаким са наричани све-
ти и праведни богоотци. Разказът на Протоеванге-
лието на Яков е приет от Римокатолическата църква 
едва през 13 век, като Анна е официално канонизи-
рана през 1854.

На 20-ти декември се почита паметта на свети Иг-
натий Богоносец, денят е известен още като Игнаж-
ден. Обикновено с Игнажден започват рождествен-
ските празници. В Източна България на този ден е 
първата коледна вечеря. Трапезата е изцяло постна. 
Празникът се свързва със зимното слънцестоене и 
се смята за началото на новата година. Нарича се 
още Млада година, Нов ден, Млад месец, Полаз или 
Полазовден.

Според Георги Велев и книгата му "Българският 
народен календар", както е цитиран в този източник, 
стр.89 на 21 декември, когато денят е най-кратък 
(зимното слънцестоене) е бил празникът Иняжден, 
Полязовден, Млад Бог, Млад ден. След покръства-
нето към него е "прикрепен" християнският свети 
Игнатий и празникът е преименуван в Игнажден и е 
преместен на 20 декември.

Най-характерен за празника е обичаят "полаз-

В навечерието на 
СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ
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3 Традициите за 
Коледа по светаХристиянският празник 

Коледа произлиза от 
древния римски празник 

"Деня на раждащото се Слънце". 
Той се е чествал в края на 
декември и се наричал Календи.

Кулминацията на празника 
е бил на 25 декември, когато са 
се пренасяли животни в жертва 
на боговете, устройвали са се 
угощения и хората са си разме-
няли дарове. Този празник е бил 
разпространен в цялата Римска 
империя. Въпреки че тя е била 
полиетнична и полирелигиозна, 
той се е почитал от всичките й 
поданици.

С налагането на християн-
ството през 313 г. рожденият 
ден на непобедимия Слънчев Бог 
се слива с деня на Рождество Хри-
стово.

По силата на фонетични-
те закони думата Календи се 
превръща в Коледа.  От там про-
излиза и съвременната дума "ка-
лендар".

Ето и някои запазили 
се традиции по света:

Австрия
По празниците в края на годи-

ната австрийците си подаряват 
прасенце - талисман, припомня 
АФП. Традицията се зародила 
преди много години, когато на 
заклета стара мома подарили ис-
тинско прасенце, украсено със 
сърце от позлатена хартия. След 
това тя си намерила съпруг. От-
тогава се смята, че прасенцето 
носи късмет.

Днес в някои австрийски села 
на коледната трапеза се поднася 
мляко с ориз. В него е скрит цял 
бадем. Този, който го намери, 
получава за награда прасенце 
от бадемово тесто, за да му носи 
късмет.

Иначе прасенцето талисман, 
изработено от пластмаса, кади-
фе, калай и бронз, служи за укра-
са на коледната елха. Понякога 
то приема формата и на коледен 
сладкиш, подправен с канела, ка-
рамфил и лимонова есенция. Що 
се отнася до трапезата, на нея по 
традиция се поднасят шаран със 
сос от бира, хляб с джинджифил 
и понички.

Великобритания
Основното и задължително 

ястие в менюто е пуйката. Рецеп-
тите са много и в повечето слу-
чаи пуйката е пълнена. Всяка до-
макиня приготвя коледен пудинг, 
в който пъхва монета от шест 
пенса.  И разбира се, в менюто 
преди десерта е включена и зна-
менитата супа от костенурки.

В навечерието на Коледа и на 
следващия ден по улиците може 
да се видят многобройни карна-
вали и тайнствени пиеси, в които 
играят маскирани актьори. По 
стар езически обичай костюмите 
им са направени от дълги, широ-
ки ленти.

Нарастването на деня също се 
празнува на Острова. По няколко 
начина: преплуване на река на 25 
декември и лов на лисици на 26.

Гърция
Гръцките коледни и нового-

дишни традиции са особено тяс-
но свързани с религията. Елхата 
се подрежда на 24 декември и се 
разваля 12 дни след това - точно 

налите до Ивановден]

21 декември - Св. мъче-
ница Юлияния

22 декември - Св. вели-
комъченица Анастасия

23 декември - * Св. пре-
подобни Наум Охридски. 
Св. десет мъченици в 
Крит. Св. мъченик Геласий

24 декември - Бъдни ве-
чер (Утреня, Царски часо-
ве, Василиева литургия). 
Св. преподобномъченица 
Евгения. Св. преподобни 
Николай

25 декември - † РОЖДЕ-
СТВО ХРИСТОВО (Злато-
устова литургия)

26 декември - † Неделя 
след Рождество Христо-
во. † Събор на Пресвета 
Богородица. Св. Йосиф 
Обручник. Цар Давид. 
Иаков брат Божи. Св. све-

щеномъченик Евтимий 
(Блажи се)

27 декември - † Св. 
първомъченик и архидя-
кон Стефан (Стефанов-
ден). Св. преподобни Тео-
дор Начертани

28 декември - Св. дваде-
сет хиляди мъченици, из-
горени в Никомидия

29 декември - Св. чети-
ринадесет хиляди мла-
денци-мъченици, избити 
от Ирод. Св. преподобни 
Маркел (Блажи се)

30 декември - Св. мъче-
ница Анисия. Св. свеще-
номъченик Зотик

31 декември - Отдание 
на Рождество Христово 
(Блажи се). Св. преподоб-
на Мелания Римлянка

ване". От това кой ще влезе пръв в 
къщата на Игнажден се гадае каква 
ще бъде и следващата година. Ако 
"сполезът" е добър, то и в къщата 
през цялата година ще има благоден-

ствие и успех във всичко.
Когато сполазникът влезе в двора, той поздравява 

с новата година и преди да влезе в къщата взима от 
дръвника някоя пръчка. С нея разбърква огнището и 
пожелава: "Колко искрици, толкова яренца (агънца, 
теленца , кончета …)". В много села сполазникът най-
напред сяда върху донесените от него пръчки или 
слама и поседява така известно време. Това се пра-
ви, за да мътят квачките през годината и да дойдат 
по-скоро годежници, т.е момци за момите.

След това на сполазникът дават сито с пшеница и 
с него той поръсва из къщата, като благославя: "Да се 
роди дето рало ходи; дето ходи и не ходи!".

За благословията си полезникът е обсипван с пше-
ница и сушени плодове — за плодородие. Може да 
го даряват още и с риза, кърпа, чорапи или кадена 
вълна.

Денят преди Рождество Христово е Бъдни вечер- 
24-ти декември. Наричан е още Суха Коледа, Крачун, 
Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич, Наяд-
ка.

Денят завършва с празнична постна вечеря, 
свързана в езическата епоха с раждането на новото 
Слънце и новата астрономична година, а в христи-
янството - с раждането на Иисус Христос. Кога точно 
е роден Иисус Христос не е известно, но през 6 век 
Църквата поставя празника на 25 декември, за да 
премахне почитането на персийското божество Ми-
тра, чието рождение се почита на същата дата. Този 
ден се нарича Бъдни вечер, защото молитвено се по-
желава всичко най-добро за в бъднини.

На 25-ти декември православния свят празнува 
Рождество Христово. Според Евангелието от Лука 
това станало в град Витлеем, провинция Юдея. Пра-
вославните християни честват Рождество Христово 
наравно тържествено с Великден. При католиците 
и протестантите Рождество е най-почитаният праз-
ник. Рождество Христово е един от 20-те църковни 
празници в България. Отбелязва се на 25 декември 
(по григорианския и новоюлианския календар), на 6 
януари от арменската църква, а след 31 март 1916 
година (когато в България като държавен календар 
е приет т.н."нов стил" - Григорианския календар) на 7 
януари по официалния граждански календар, който 
ден се отбелязва като 25 декември (по юлианския ка-
лендар). През 1968 година, Българската Православ-
на Църква установява чествуването на 25 декември.

На 27-ми декември е Стефановден. Стефановден 
е денят на Свети Стефан. Чества се на третия ден 
след Рождество Христово. Култът към този светец е 
голям, почитта към него — също. От времето на Апо-
стол Павел насам всички наричат свети Стефан пръв 
мъченик (първомъченик), защото е една от първите 
жертви на християнската вяра.

след Йордановден или Фота, как-
то го наричат гърците. На Бъдни 
вечер се яде постно - ошав, бани-
ца, щрудел, боб.

В Гърция Коледа е семеен 
празник. Всички заедно отиват 
на църква, а на богато украсе-
ната трапеза сервират свинско, 
печена пуйка със зеле, баклава 
и други сладкиши. Подаръците 
се раздават на Нова Година. Све-
ти Василис е любимият светия 
на гръцките деца. Той е техният 
Дядо Коледа.

В Гърция - страна със силни 
традиции в корабоплаването - 
коледната елха си съперничи 
с коледно корабче, отбелязва 
Франс прес. Декоративният пла-
вателен съд се прави от хартия 
или дърво и се украсява с малки 
разноцветни лампички. Корабче-
то се поставя до входната врата 
на къщата или близо до ками-
ната. Носът му е обърнат към 
центъра на дома.

Традицията, свързана с 
коледното корабче, е по-
разпространена на гръцките 
острови, но има последователи 
и в континенталната част на стра-
ната. От 1999 г. в центъра на Со-
лун - втория по големина гръцки 
град - се издига огромна метална 
конструкция с формата на три-
мачтов кораб. В съседство до 
него е и градската коледна елха.

Според гръцки етнолози оба-
че коледното дръвче не трябва 
да бъде пренебрегвано. Има до-
казателства, че в антична Гърция 
около Нова Година елините са 
използвали украсени клончета в 
домовете си. Те се срещат също 
през 5-и век, както и по време на 
Османската империя.

Холандия
От векове насам Синтерклас 

(Дядо Коледа) идва от Испания 
до средата на ноември. Всички, 
дори и кралицата, го посрещат 
на пристанището. Едва пристиг-
нал, добрият старец тръгва да 
провери дали децата са послуш-
ни.

Той разполага с три седмици - 
до 6 декември, за да прецени кой 
заслужава подарък и кой не. В 
деня на отпътуването му всички 
деца излизат на улицата, размах-
ват знаменца, пишат му писма... И 
всичко това при звъна на черков-
ни камбани и оръдейни залпове.

Приготвят се чифт обувки, 
пълни със сено и моркови за 
кончето на Дядо Коледа. Бискви-
ти и бонбони, хвърлени в дворо-
вете, предвещават минаването 
му през квартала. А постоянният 
му спътник е Черният Пиет - той 
носи подаръци за лошите деца.

Италия
На 24 декември италианците 

празнуват и Деня на дървото. 
Обичаите са много, но общото 
между тях е големият козунак, 
който служи за коледен сладкиш. 
Той се пази за постната вечеря на 
24 декември и е предшестван от 
различни каши и риба (най-често 
змиорка).

Традиционната пуйка се сер-
вира на обяда на 25 декември. 
Коледните пазари затварят вра-

тите си с невероятно шествие на 
5 януари вечерта, точно преди 
да се появи магьосницата Бефа-
на, която раздава подаръците в 
по-голямата част на Италия. На 
непослушните деца се полага 
само по парченце въглен. Но то 
е захарно!

Испания
Коледа в Испания е предимно 

семеен празник. След 22 ч. на 24 
декември всички ресторанти са 
затворени. Хората се прибират 
в къщи и чакат рождественската 
литургията в полунощ.

Угощението започва след 
това: моруна, кестени и пуйка в 
Южна Испания, бадемова супа и 
гъска - в Северна. Общото и на 
двете места е обилното ядене, 
полято с хубаво вино. Десертът е 
бадемов сладкиш с мед.

Германия
Приготовленията за Коледа 

започват още през ноември. Пе-
шеходните зони и магазините са 
с пищна украса и светлини. В Гер-
мания Коледата е преди всичко 
семеен празник. Събира се ця-
лото семейство. Младите отиват 
при старите, колкото и далече да 
живеят. Всички заедно сядат око-
ло богата трапеза, за да хапнат от 
традиционните немски специ-
алитети - гъска с ябълки, прочу-
тият щолен, който се прави поне 
месец преди това, както и други 
вкусни неща.

Франция
В празничната коледна вечер 

около елхата се събира цялото 
семейство. На трапезата е серви-
рана прочутата френска пуйка с 
кестени, не липсват и различни 
изискани специалитети, закупе-
ни специално за случая - миди, 
охлюви, сьомга, гъши пастет.

В Елзас - област, която през по-
следните столетия е била част ту 
от Франция, ту от Германия, тра-
дицията гласи: печени кестени и 
греяно вино.

Бразилия
Ако искате да видите Дядо Ко-

леда по бански костюм, отидете 
в Бразилия. Горещините там не 
позволяват на добрия старец да 
се облече по-прилично. В нача-
лото на декември всеки член от 
семейството избира "таен при-
ятел". Роднините се събират на 
вечеря и след това всеки пише 
името си на малко листче. Хар-
тийките са разбъркват и всеки 
взима по една - човекът, чието 
име е изтеглил, е неговият таен 
приятел. На 25 декември за тай-
ния приятел има специален по-
дарък.

Китай
В Китай обикновено украсяват 

домовете си с огромни фенери, 
а коледното дръвче се нарича 
Дърво на светлината. За китай-
ските малчугани Дядо Коледа е 
Дин Че Лао Рен, коетов превод 
означава "Старият Коледен чо-
век". Той им носи подаръците 
едва в края на януари, когато е 
китайската Нова Година.
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- Това ли е пътят, Васко, 
към навлизането в Нищото-
Всичко?

- Това е един от пътищата, 
има и други практики, свързани  
с прекъсванията на мислите, 
на умствените разделения и 
наслагвания. Защото божест-
веното е в тези прекъсвания, 
Бог е в тази празнота.

- Но ние все искаме да 
си го обясним с умствени 
представи, с думи, затова 
не успяваме да го разберем 
добре.

- Да, защото разбирането 
идва отвътре, а не отвън, така 
както първият човек е усетил, 
че има връзка с нещо в себе 
си, с някаква сила. Но този път 
към самопознание е доста дъ-
лъг, стръмен и трънлив. Обик-
новено попадаш в него, когато 
си стигнал дъното на своето 
пропадане. И  това се случва 
за добро, защото само тогава 
можеш да приложиш истин-
ската  наука за “смъртта”, но 
като умиране на алчността, на 
завистта, на користните пред-
стави и интереси, на илюзиите, 
заблудите. А когато говорим 
само за любов, мир, светлина, 
щастие, усилваме нашата ум-
ствена активност. Затова всич-
ко това трябва да спре, защото 
всичко, което си мислим, че 
сме, не сме това. 

- Но след като истината е 
нещо толкова неограничено, 
вероятно е и почти недости-
жима…

- Тя е във всеки един човек, 
всеки от нас има постоянен 
достъп до нея. Само умът ни 
и неговите представи за реал-
ността я ограничават. Трудно 

можем да изживеем директно 
реалността, затова го правим 
чрез представите си за нея. 
Възприемаме предимно ре-
алността чрез умствените ни 
представи и така губим връзка 
с истината. А свободата, ви-
сшата ни цел, както казваше 
моят учител Шибенду Лахири, 
е свобода от ума, отваряне 
към живота, този в нас, в който 
е целият Бог, а не само част от 
Него. Т.е. ние сме изцяло Бо-
жествени. И е възможно да се 
пробудим за тази Цялост, която 
е  в нас и няма защо да я тър-
сим навън.

- Какво представлява това 
усещане за цялост, като в 
танца “Сема”, това директно 
познание?

- Като абсолютна празнота, 
там няма нищо, но умът иска 
да има нещо, за да се хване 
за него. Най-вече за различ-
ните идентификации, обвър-

заности. А ако те паднат, то-
гава няма какво да остане. Но 
нищото не устройва ума, на 
него му трябва някакво хубаво 
преживяване, някакви вълне-
ния, очаквания, желания… А 
в нищото е всичкото. Като да 
навлизаш навътре, навътре 
в семенцето и то постепен-
но да изчезва. Но пък оттам 
тръгва всичко.

- При теб как стана? Чувст-
ваш ли обвързан към някак-
во вероизповедание?

- Чувствам се като никакъв 
– като всички и като никой. 
Иначе официално съм си хрис-
тиянин. Но религията изисква 
от нас следване, води те към 
това да станеш нещо, а не да 
бъдеш самото благословение, 
разцъфването в разбирането. 
Това ми безметежно състоя-
ние се случи, именно, защото 
не съм го искал. Нито да си го 
представя, нито да го чувст-

вам. То не се описва с думи, 
защото е непознаваемо. Как-
то казва Руми – знанието, че 
нищо не знаеш и нищо не мо-
жеш да узнаеш, отваря мал-
кия прозорец-врата между 
теб и Него. Просто няма нищо 
за узнаване. Индийците го на-
ричат Хилядата имена на не-
назовимото.

- Суфизмът опитва ли се 
по някакъв начин да назова-
ва това проникновение?

- Според него, всеки трябва 
да намери Бог в себе си, а не 
да го търси в църквата, в джа-
мията, в синагогата, защото 
Той е в сърцето на всеки един 
от нас. Но когато се правят опи-
ти да се организира една “исти-
на”, тя се превръща в лъжа. В 
този смисъл, в религията няма 
истина, там има следване. Но 
винаги следваш, вървиш в 
сянката на някой друг. Тога-
ва как можеш да очакваш да 
те огрее Светлината. Затова 
трябва да следваш себе си. Да 
се обърнеш навътре, да запа-
лиш своята свещ.

- И в Библията, и в Корана 
се казва, че един ден ще има 
едно “стадо” и един Пастир. 
Суфизмът какво добавя по 
тази тема? 

- И християни, и мюсюлма-
ни, и евреи имат един бог, а 
пък само се карат, защото све-
щениците и на трите религии 
считат своята за по-истинна, а 
“чуждата” за по-недостойна. Но 
това е заради власт и пари. Бог 
не прави такова разделение, 
хората си го правят.

- Тогава как ще дойде това 
единение на хората в Бога?

- Когато всеки човек  разбе-
ре, че трябва да започне тър-
сенето на Бога в себе си. Да 
не търси спасение отвън. Да 
не върши непристойни неща 
цяла седмица и после да оти-
де да се изповяда и да смята, 
че някой може да му опрости 

извършеното.

- Но това е много дълъг 
процес…

- Когато няколко души се ос-
ъзнаят, по индуктивен път те 
го предават и на другите око-
ло себе си. Така са започнали 
всички  велики учители, имали 
са със себе си малък брой уче-
ници, но после ученията им са 
се разраствали навсякъде по 
света.

- Можем ли да вярваме, 
че сега настъпва времето на 
пробуждането ни?

- Вярваме или не, нещата се 
случват по естествен път. А вя-
рата е една подкрепяща струк-
тура, каквато е една патерица 
за болния ти крак, но когато той 
оздравее, я махаш. Няма нуж-
да да ходиш цял живот с нея, 
а отгоре на това и да се хва-
лиш, че твоята патерица е по-
хубава от чуждата, със златен 
обков и т.н. Всяка една вяра е 
една илюзия.Защото, ако ние 
познаваме нещо, не е необ-
ходимо да вярваме в него.

- И когато се сдобиеш с 
това директно познание, то-
гава къде заживяваш?

- Вече не си в умственото 
възприятие, което слага на 
всяко нещо някакъв етикет, не 
си в лутанията на винаги раз-
делящия ум, не си в тоталното 
объркване и насилие. Зажи-
вяваш в свободата на чиста-
та божественост на живота, в 
Целостта, т.е. в прякото въз-
приятие, като това при децата. 
Но поради обусловеността на 
живота, после и те го загубват, 
забравят го.  

- Един много добър при-
мер за такъв живот е този 
на суфисткия учител и поет 
Мавляна Джалал ад-Дин Му-
хамад Руми…

- Да, за мен Руми е най-голе-
мият духовен учител, в негови-
те стихове има една уникална 
енергия. Те му идвали само в 
онези паузи между мислите и 
при спирането на ума. Затова 
той ги е изричал, докато е бил 
на пазар, докато се е къпал и 
извършвал всекидневните си 
действия, а след него вървял 
човек, който ги записвал. Та-
кива случвания стават, именно 
когато не ги чакаш. Очакваш 
ли ги, все едно ги прекъсваш, 
защото в този момент има за-
силена ментална, умствена, 
активност.

Интервюто взе 
Лияна ФЕРОЛИ

И да станем самото благословение, 
разцъфването в разбирането

Не сме това, което си мислим, 
че сме. Ние сме изцяло 
Божествени и е възможно да 
се пробудим за тази Цялост

Преподавателят по йога в пловдивския център “Гарабитов”  Васил Тосев представи в Кър-
джали книгата си “Поддръжка на човешкото тяло”. Той разказа пред своята публика как е стиг-
нал до тук, как пътят му е преминал през много изпитания и здравословни проблеми. Но точно, 
когато бил стигнал до дъното на отчаянието си, съдбата го среща с правилните хора и той 
променя изцяло живота си. Когато се среща за пръв път с Иван Гарабитов, той му казва, че 
един ден ще направи духовен център и ще го направи в него учител по йога. Така и става. Никога 
не е искал да става учител по йога, да пише книга за това, но след като е минал успешно през 
този оздравителен път, решава да го сподели и с други хора, имащи нужда от това. Защото 
смята, че когато оставиш здравето си в чужди ръце, никога няма да бъдеш напълно здрав. 
Сега казва на всички, че няма невъзможни и безнадеждни неща. Дори има в групата си баби на 
по 70-80 години, които правят йога за напреднали и се чувстват идеално. Надява се техният 
пример и неговият живот да вдъхновят повече хора да се погрижат за себе си. Изучава йога и 
при Венцислав Евтимов, Шибенду Лахири и Свами Дев Мурти. Става  единственият Мевлеви 
дервиш в България, практикуващ танца „СЕМА“. Получава дервишко посвещение в гр. Кония от 
Фарук Челеби, правнук на Джелаледин Руми  - поетът-мистик и основател на дервишкия тари-
кат (орден, братство) Мевлеви. Това е едно затворено потомствено общество /в него няма 
други чужденци, освен Васко Тосев и един американец/. В това братство Руми(Мевляна) посочил 
най-прекия път за сливане с Бога – танцът, въртенето, което като екстатичното, трансово 
състояние те въвежда във всемирната любов.

Твоята задача 
е не да търсиш 
любовта, а 
да търсиш и 
намериш всички 
бариери вътре 
в теб, които си 
изградил срещу 
нея. (Руми)
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България е 
духовната 
лаборатория 

на света, а 
българският народ 
и българската 
държава са Духът 
на света

От стр. 1
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ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2014 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община Елхо-
во, 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. („Ка-
мут” 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 вита-
мини 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

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

Българите са призвани да изведат от забвение ново-
то знание на Мъдростта и да го изживеят като свое 
предназначение на действена жертвеност

На 27 ноември се навъ-
рши една година от смъртта 
на богослова, обществе-
ника, лидера на Движение 
„Път на Мъдростта“ и ав-
тора на десетки трудове с 
религиозно-философска и 
културно-историческа тема-
тика  Ваклуш Толев. Едни 
от най-важните послания, 
които ни предаде и завеща,  
са свързани с  идващата 
нова епоха и нова култура, 
с новата духовна вълна на 
Мъдростта, която се по-
стига с едно съвсем ново знание, постижимо с интуиция и про-
зрение. И в днешното трудно и преходно време, беше убеден на-
шият духоведец, българите са призвани да го изведат от дългото 
забвение и пасивната будност на чакане, да го изживеят в свое 
предназначение на действена жертвеност. Защото българите са 
призвани да дадат на човечеството Знанието на Мъдростта, кое-
то ни дава увереност, че и най-безжалостната еволюция води до 
развитие, че Мъдростта е служение на Целостта, дава ни сили 
за прощение с невежеството, което толкова дълго е пречило на 
планетната ни култура.

  Да, сега е трудно, преходно време, казваше Ваклуш, защото 
още няма събудена отговорност и все още невежеството е ръко-
водеща сила, но това са все съпровождащите еволюционни не-
обходимости. Конфликтите също са съпровод на еволюцията, 
потреба за познание. Дългите години на робство не са ни лиши-
ли от духовната ни сила, която винаги е създавала идеите ни за 
държавност и култура, която ни е дарила с най-великите добро-
детели, с усетност, че няма страдание, а има развитие. И соци-
алните, политическите, природните гърчове са част от това разви-
тие. Дори робствата, през които сме преминали, не са били за нас 
наказание, а мисията да бъдем най-устойчивата стена срещу бру-
талността на азиатското нахлуване. Пък и всяко робство винаги е 
имало своето предназначение. Народът ни е бил определен от 
Провидението да защити в утробата на Европа раждащата се 
цивилизация. Нещо повече, без християнска България Европа 
не можеше да съществува и да гради бъдеще. Защото ние сме 
укротили цялата енергия, която е щяла да я унищожи. Друг народ 
не е бил в състояние да погълне и трансформира напиращата от 
Изток инвазия и жестокост. Това страдание, което сме поели, 
е било и нашето причастие. И тъй като сме били достатъчно 
утвърдени в духовността, като сме имали такива нравствени ви-
соти на величие, каквито друг народ не е имал, сме били готови 
да акумулираме отрицателната енергия и да я трансформираме 
в развитие.

В днешното трудно за нас време не трябва да се отчайваме и 
да не забравяме, все ни напомняше Ваклуш Толев, че България е 
школа за духовно възмъжаване, че много хора отвън ще се стичат 
към нея, както и много души ще се прераждат тук. Защото ново-
то учение на Мъдростта, в което Олтарът става знанието, ще 
тръгне от нашата страна. Затова и руският академик Лихачов, 
който е прероденият Йоан Екзарх, авторът на „Шестоднев”, казва, 
че България е духовната лаборатория на света. Че българският 
народ и българската държава са Духът на света. 

За Деня на Кърджали в южния ни град гостува за една седмица 
Пътуващата изложба “13 безсмъртни българи”, създадена по идея 
на Ваклуш Толев, за да повдига българския дух в десетки наши 
градове. За да ни напомня, че благословените български земи са 
огнище на Културата на Мъдростта и винаги са раждали своите 
белязани синове - пратеници на историята и на националната ни 
съдба. Ваклуш винаги е идвал с голямо вълнение в Гостолюбата 
планина Родопа, както я наричаше, защото знаеше, че Източните 
Родопи са земята на сътворението и възкресението, която за-
тваря цикъла на цялата Божественост.

Лияна ФЕРОЛИ

7. Пътническият самолет 
Главният конструктор на 

първия в света транспортен 
пътнически самолет „Douglas 
DC-3“ е българин. Неговото име 
е Асен Йорданов - авиатор, ин-
женер и изобретател със светов-
на известност. Роден е през 1896 
г. в гр. София. Залив на антаркти-
ческия полуостров Земя Греъм е 
кръстен на Асен Йорданов.

8. Въздушната 
възглавница
В днешно време, в напре-

гнатия  ни и забързан живот 
катастрофите са все по-често 
явление. Една от допълнителни-
те екстри, които ни предпазват 
при катастрофи, е въздушната 
възглавница - изобретена от 
българина Асен Йорданов.

9. Телефонният секретар
Прадядото на телефонния 

секретар е изобретение на Асен 
Йорданов. Телефонният апа-
рат Джордафон, изобретен от 
него, е имал секретар и е давал 
възможност за конферентна 
връзка. Така в един разговор е 
можело едновременно да разго-
варят помежду си няколко души. 
Името му е вписано в „Книгата за 
почетни граждани на Ню Йорк“, а 
портретът му е изложен в „Зала-
та на славните“ в Нюйоркското 
летище „Ла Гуардия“. 

10. Двигателите на лунния 
модул Орел
Двигателите на лунния мо-

дул Орел са разработка на 
българина Иван (Джон) Ночев. 
На 16.07.1969 г. от космодрума 
Кенеди стартира амерканският 
космически кораб Аполо 11. На 
20.07.1969 г. Армстронг успешно 
се приземява на Луната с лун-
ния модул Орел, за да направи 
първите човешки стъпки там. 

11. Първата жена летец
на боен самолет
По време на Балканската во-

йна (1912-1913) Райна Касабова  
служи като доброволка в поле-
вата болница край Одрин. На 30 
октомври 1912 г. тя взема уча-
стие в боен полет със самолет 
“Воазен” с командир подпору-
чик Стефан Калинов и механик 
Илия Младенов, което я прави 
първата жена в света, участвала 
в боен полет. Излитат от Аеро-
друм Мустафа паша, като по-
летът им продължава 43 минути.

12.Шестият сърдечен тон
Шестият сърдечен тон е 

първото голямо откритие на 

българската медицина на XX в. 
Негов откривател е проф. д-р 
Иван Митев.

13. Магнетофонната касета 
и слънчевият хладилник
Проф. Димитър Чернев е учен 

и изобретател с постижения в 
областта на космическите тех-
нологии, магнитните носители, 
лазерната техника, новите енер-
гийни източници. Той е създател 
на първия в света слънчев хла-
дилник на основата на природни 
зеолити. Димитър Чернев изобре-
тява и компактната магнетофонна 
касета, на която двайсетина годи-
ни светът слушаше „Бийтълс“ и 
„Ролинг Стоунс“, катодната тръба 
(кинескопа), системата за запис и 
пренос на оптичен образ с дължи-
на на вълната 3/10 от микрона.

14. Нивалин
Нивалинът е лекарствен пре-

парат, който се извлича от кокиче. 
Намира широко приложение в не-
врологията, в анестезиологията, 
в хирургията, в психиатрията. От-
кривател на нивалина е българ-
ският фармаколог Димитър Па-
сков през 1959 г.

15. Скоростна 
безстепенна кутия 
Румен Антонов,  български изо-

бретател в областта на автомоби-
лостроенето, създава уникална 
автоматична скоростна безсте-
пенна кутия, която е приложима 
за малки коли. 

16. Първото в света 
„антиоръжие”
Българският инженер Юри 

Марков е изобретил уникално 
„антиоръжие“. Уредът е с големи-
ната на джобно ножче и открива 
всякакви взривни вещества и ог-
нестрелни оръжия на разстояние 
над 10 м дори през бетонни за-
граждения. Търговското му наи-
менование е SNIFFEX . Наречено 
е така, защото засича йоните на 
азотния двуокис - съставка на поч-
ти всички видове взривни веще-
ства.  Изобретението няма аналог 
в света. То е патентовано в Евро-
па и в САЩ.

17. Говореща книга 
за слепи
Български студент в САЩ пе-

чели първа награда в конкурс за 
създаване на модел на дигитална 
говореща книга за слепи. Моделът 
на 23-годишния Лъчезар Цвета-
нов от София е избран като най-
добър сред 146 проекта.  

18. Повелителят на атома
През 1950 г. на Женевската кон-

ференция САЩ оповестяват, че 
разполагат с надеждна систе-
ма за регистриране на ядрени-
те експлозии където и да било 
по света и се споразумяват със 
Съветския съюз за мораториум 
върху изпитанията на атомно 
оръжие в атмосферата. В осно-
вата на създадената в САЩ си-
стема за контрол стои загадъ-
чният физичен феномен ЕМП 
(електромагнитна пулсация). 
През  1962 г., за първи път в 
американския печат се появява 
информация за „изключител-
ната роля, която това откритие 
има за сигурността на САЩ и 
на световния мир“ и се съоб-
щава името на неговия автор - 
проф. д-р Кръстьо Кръстев.  

19. Първото обработено 
злато в света
Във Варна се пази най-

старото злато на Земята. То е 
било открито във варненския 
Некропол. Смята се, че наход-
ките от „Варненското злато“ 
са най-старото технологично 
обработено злато в Европа и 
света, причислявано към т. нар. 
Култура Варна (4400 - 4100 г. 
пр. Хр.).

20. Говорите на български, 
разбират ви англичани?

Койчо Митев е ръководител 
на частен изследователски 
колектив, който още преди ня-
колко години е изобретил и па-
тентовал т.нар. “Цифрова пис-
меност и метод за комуникация 
на майчин език”. Изобретени-
ето позволява да се създаде 
софтуер за свободна комуни-
кация по телефон, микрофон и 
интернет между всички езици и 
диалекти по света. 

21. Календарът
Няколко хилядолетия преди 

Христа старите българи създа-
ват една от най-точните систе-
ми за измерване на продължи-
телността на Земната година. 
Прабългарският календар е 
признат от ЮНЕСКО за най-
точния в света.

22. Хапчето „антибебе“ 
Карл Джераси е евреин от 

български произход, става 
световноизвестен най-вече с 
приноса си за разработването 
на първото противозачатъчно 
хапче. 

23. През своята вековна 
история България няма пле-
нено бойно знаме! 
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А от началото на 2001 г. същият, заедно 
с Лютви Местан, е документиран като 
“нахлебник” на фондация “Фридрих 

Науман”, разпространяваща безплатно из 
страната ни брошурата “Правата на малцин-
ствата”, разработена от международен фо-
рум в Берлин през септември 2000 г. Двамата 
наши политици са подготвили предговора на 
тази, може да се нарече програма, в която се 
пледира за чист сепаратизъм под формата 
на “права на малцинствата”, като: “най-пълно 
самоопределение, изготвяне на свои закони 
и несъобразяване със законите на страната, 
собствени въоръжени сили, самостоятелно 
използване на ресурсите на територията, 
която обитават, самостоятелно събиране на 
данъците” и пр. А през май 1993 г. американ-
ският дипломат Стивън Войен, завеждащ по-
литико-икономическия отдел на посолството 
на САЩ у нас, заявява пред активисти на ДПС 
в джамията на гр. Якоруда: “Действайте! Ние 
сме зад вас.”, след което два и половина часа 
пледира да приемем, че българите мохамеда-
ни са турци и че турският език трябва да стане 
официален в България наравно с българския, 
както и че трябва да имаме партии на етни-
ческа и религиозна основа. (Виж също редак-
ционната статия “Вампирските зъби на ДПС” 
и статията на Румен Воденичаров “Започва 
ли косовизацията на България?” във вестник 
“Нова Зора” от 08.04.2003 г.)

Наблюдават се наченки на подобни иска-
ния и по отношение на “ромския” и другите 
говорени в България езици? Въвеждат се в 
обръщение понятия като “мултиетническа” 
или “мултинационална държава” и “мултиет-
ническа демокрация”, “национални малцин-
ства” и “малцинствен статут”, наред с гръмко-
то “български етнически модел”, размива се 
терминът “майчин език”.

Нима вече не се превръщат в реалност 
предупрежденията на Михаил Попкочев и 
Станислав Станилов на страниците на вест-
ник “Нова Зора” от 04.09.2001 г.: “Тоталното 
проникване по телевизия и радио, чрез пре-
сата и книгоиздаването на чужди автори, 
на чужди ценности, на външни враждебни 
на нашите традиции и морал образци, ще 
ни отнеме още сега нашите младежи, по-
доверчивите наши възрастни граждани, така 
че ние ще останем държава без българско 
население, защото хората у нас ще са чуж-
денци с български паспорти. И тогава ще е 
само въпрос на техника да се сменят паспор-
тите, да се забранят буквите, да се изопачи 
езикът с чужди думи, а после да се англизира 
съвсем. Така за десетина години, дори и без 
външна агресия, България ще бъде размита, 
за да изтече в канала на небитието. Ето тази 
опасност сега е най-голямата от всички.” Или: 
“Постоянните намеци за мултинационал-
но общество, атаките срещу православната 
църква, идеите за смяна на писмеността, ко-
ето значи в значителна степен отказ от исто-
рическото наследство, сочат недвусмислено 
опит за ликвидация на етно-културното про-
странство на българите.” (Виж техните статии 
“Името на нашата болка” и “Гримасите на но-
вото време”.)

Получават се и някои други интересни фак-
ти. Наред толкова тръбене “за” приемането 
на латиницата, пресата остави – може да се 
каже: почти без внимание – един такъв без-
прецедентен факт, че Великотърновският 
университет отне почетната титла на проф. 
Кронщайнер. Вярно е, че на това малко по-
голямо внимание обърнаха радиото и теле-
визията, но така не остана нищо “черно на 
бяло”. Въпросът беше “отметнат” с две кратки 
съобщения на вътрешните страници на вест-

ниците “Труд” от 07.09.2001 г. и “Монитор” от 
18.09.2001 г. Но и те ни дават материал за още 
нерадостни размисли. Например, че между-
временно на професора е било гласувано още 
по-голямо “доверие”. Съобщенията ни го пред-
ставят вече като “директор на Института по 
славистика в Залцбург”. Не става ли пределно 
ясно с какви цели и задачи са обвързани този 
институт и неговият директор, след като във 
въпросните известия се посочва, че “от няколко 
години Кронщайнер настоява(!) малките фило-
логии, в т. ч. и българската, да бъдат закрити, 
тъй като нямат бъдеще. Той иска в България да 
се въведе латиницата като официална азбука.” 
(Тук, но най-вече след думите “нямат бъдеще”, 
установяваме, че удивителният препинателен 
знак, дори повторен и комбиниран с въпроси-
телни или латинското sic!, е недостатъчно из-
разителен и може би ще е уместно в правопис-
ната ни система да бъде въведен “изумителен” 
такъв.) По разглеждания повод във вестник 
“Нова Зора” от 18.09.2001 г. беше публикувано 
и мнението на Венцел Кранц под заглавие “Не 
само Ото, но и Петьо”, с което от президента 
Стоянов се иска на свой ред също да отнеме 
ордена от “злополучния професор-антибълга-
рист”.

На следващия ден чрез вестник “Република” 
се уверяваме, че българските учени продъ-
лжават да гледат на проблема с високомери-
ето на хора, които са го “надраснали” и да се 
занимават с него е под тяхното достойнство. 
Председателят на Съвета на БАН за чуж-
дестранна българистика ст. н. с. Анислава 
Милтенова заявява: “Ние се занимаваме с 
наука, а въпросът “Ото Кронщайнер” е обще-
ствено-политически, за нас той е приключен 
и не подлежи на приносни решения.” Същото, 
но с други думи, казва и доцент Мартин Митов 
– шеф на сдружение “Словото”: “Проблемът 
на австрийския професор е личен, а не на-
учен, затова учените не се занимават с него.” 
(Виж двете публикации на Велиана Христова 
във в. “Република” от 19.09.2001 г.: “Учени: 
Проблемът на Кронщайнер е личен” и в ру-
бриката “Коментар” – “Личният” проблем на 
Кронщайнер”.)

Напълно разбираем конформизъм и криене 
на главата в пясъка; след като самият предсе-
дател на БАН акад. Иван Юхновски “лично” е за 
въвеждането на латиницата . . .

Явно, и в този епизод от “казуса” прозира 
резултатът от действието на “жабешката” тех-
нология за бавно и неусетно сваряване на на-
шите мозъци и довеждането ни до безчувстве-
ност към вършеното спрямо Българския Дух. 
Но публикация на вестник “Литературен фо-

рум” от 18–24.09.2001 г. ни дава да разберем, 
че проф. Кронщайнер вече започва да изпуска 
нервите си и “нагрява водата” над прага на на-
шата чувствителност и търпимост.

Публикувана е мотивировката на катедра 
“Българска литература” при Университета във 
Велико Търново за отнемането на почетна-
та титла на професора, а непосредствено до 
нея и негово становище. Наред с него проф. 
Кронщайнер използва случая, за да ни поу-
чи: “Факт е, че Кирил не е създател нито на 
кирилицата, нито на славянската писменост. 
Следователно, 24 май, макар и популярен като 
ден на славянската писменост в България, е 
една идеологическа фантазия.” Твърди също, 
че “да се говори за 1000-годишна българска 
култура, не съответства на историческите фак-
ти”, защото смята, че през 500-годишното “тур-
ско робство” (кавичките са негови; Р.П.) такава 
не е имало. (Може би е следвало да прибави и 
200-годишното византийско “присъствие”. Р.П.) 
След това се оказва, че “кирилското писмо е 
реимпортирано от Русия, но силно модифици-
рано, т.е. европеизирано, и то не бивало да се 
смесва с безбройните руски старобългаризми. 
Старобългарският и българският се отнасяли 
помежду си както латински и италиански.” Че 
кирилицата е един от символите на българска-
та нация, представлявало “популистко насъ-
скване с фундаменталистки черти”. А ето и 
кулминацията: “Нито една нация в Европа не е 
сменяла така често “своята” писменост, както 
българската.  . . .  Съществуват текстове писа-
ни с глаголица, кирилица, латиница и с араб-
ско писмо.” А нашата съпротива на “нещо, ко-
ето ще донесе само предимства за България” 
е охарактеризирано като “демагогски заклина-
ния и сценарии на ужасите”, с което си налага-
ме “отговорностите на културния фундамента-
лизъм на една средновековна “Slavia ortodoxa” 
срещу “латините”, едно напълно анахронично 
и безсмислено неополяризиране на Европа!” 
Накрая ни се дава да резберем, че “ако искаме 
да спасим по-малките филологии за Европа, 
ние се нуждаем от отворени национални фи-
лологии, а не от националистични гледища, 
още по-малко от фундаментализъм!” (Остава 
да видим доколко последното се “съгласува” с 
“отворените общества” на филантропа, сиреч 
човеколюбеца, именуем Джордж Сорос, ока-
зали се евфемистичен вариант на нашенски-
те “разградени дворове”. А може би в същия 
асоциативен и контекстуален план следва да 
си припомним и обсъжданията преди години 
за “отворено семейство” и “пробен брак” . . . )

(Продължава в следващия брой) 

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

(От бр. 21-22)
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(От бр. 21-22)

 
ІІІ част

За да покажа нагледно колко различна може 
да бъде интерпретацията на историята, ще 
ви „изпея” една моя стара „чалгаджийска” пе-
сничка с някой-друг добавен куплет. Какво пък, 
нима певците не повтарят песните си стотици 
пъти?

И така: „Език, минало и бъдеще” (фейле-
тонен трилъросъспенс):

Проектирайки досегашната ни историо-, по-
литико-, интриго- и езикогафия в бъдещето, 
има вероятност след някое друго столетие ис-
торията на България и българите да изглежда 
и по следния начин:

През 2012 г. група прабългари от САЩ, Ка-
нада, Австралия, Италия, Испания, Южна Аф-
рика или Аржентина (или според възможните 
други виждания на бъдещите „власт-именци”), 
подплашена от мълвата за предстояща ката-
клизма, стъпила за първи път на Балканския 
полуостров. Най-напред те се укрепили в „An-
gle”, защото някой им бил казал, че някога тук 
се е намирала Старата велика Прабългария. 
И започнали да се подготвят за решителна 
битка с държавата Еврия. Отвсякъде заприиж-
дали войски както на времето за войната край 
Троян. Повечето били на страната на съюза 
Еврия, но имало и такива, които си спомнили 
за договора на Атила с тази отколешна импе-
рия, както и това, че Атила произхождал от 
прабългарския владетелски род Дулос (което 
значело роб). Макар самият той да твърдял, 
че е от далечния тил – Тулуза или Долоса (за-
тулено, задръстено място) и просто минавал 
оттук на път за Малая Перецепина. Искал да 
се поклони на гробовете на дедите си, за кои-
то му разказвали в детството, и да пооправи 
едно-друго, разбутано от племето на няманя-
рите. За целта бил получил само транзитна 
евразийска виза. Така пишело и в хрониките 
на Радик.

Та събраните войски започнали да „подгря-
ват”, удряйки оръжия по кевларените си щито-
ве и давайки си кураж с викове: „У-у-у, прабуга-
ри, одите си у Мадариню!” Изходът от битката 
бил ясен и императорът на евразийците ре-
шил да отиде да си натопи заболялото го ку-
тре на левия крак (поради смяната на земните 
полюси) във варненската си вила със собствен 
минерален извор и няколко огромни SPA-лни 
за гости и приближени.

Но точно в този момент сред войските се 
разнесъл слух, че няма да им бъде изплатена 
тринадесета заплата и те захвърлили всичко 
и се разотишли по домовете до изясняване на 
положението. Така без нито един лазерен из-
стрел прабългарите се сдобили със статут на 
бежанци и право на социални помощи, меди-
цинско обслужване и осигуровки.

Но скоро след това, чрез серия компютър-
но-хакерски, мобифонни и ракетно-рекетни 
операции, те поставили на тясно обедине-
ните разоръжени сили на НАТО, Евразий-
ския съюз, Ислямската дъга, Международния 
валутен фронт, страните от АЛ’ПАК, Китай, 
ООН (съкратено от ОО Homes), Северната 
Кория и групировките на Осанна бил Хладен 
и Сезам Кьосеин. Наложили им договор, в 
който се предвиждало плащането на огромен 
ежегоден вземък, позволяващ извършване-
то на “стратегически инвестиции” дори при 
липса на валутен брод. Така прабългарите 
си извоювали авторитет и първенство сред 
местните племена – гяури, мутри, роми, ро-
кери, помаци, наркомани, македонци, тракий-

ци (бежанци от Беломорска Тракия), левскари, 
цигани, реститути, шопи, седесари, нестинари, 
скинари, скаути и пр. Обединили ги, основали 
нова държава и пристъпили към формиране-
то на аморфна осреднена класа. В името на 
общото дело те най-бързо се претопили. Оста-
вили името си, но от езика им се запазили не 
повече от десетина думи. Което наред с нова 
обединяваща религия, наложило приемането 
и на нова писменост.

Но особено за второто те нямали знания и 
опит, макар да се опитвали да си отбелязват 
едно-друго с черти и резки по дърво и камък, 
та се обърнали към еврийския император. Той 
им пратил двама учени братя – Кире Библио-
текар и Мето Друнгар, които най-напред създа-
ли някаква гаргарица, но тя била много сложна 
и не се възприела. Тогава братята се върна-
ли при императора и заедно се посъветвали с 
най-учения му довереник Фотокопий. Решили 
направо да пригодят еврийската азбука, но по-
напред да я експериментират в друга област 
от империята, защото потомците на прабъл-
гарите, бидейки все същите варвари от кол и 
въже, не били много схватливи. Двамата братя 
заминали за Ливадия и се заловили за работа. 
Но се оказало, че църквата на Източна Еврия 
имала разпоредителни права от минали вре-
мена над тази част от империята и не поже-
лала да си усложнява живота с другомайчини 
езици. Тогава двамата учени братя направо 
отишли в Прабългария и внедрили там азбу-
ката, но пак ударили на камък, защото все се 
налагало да правят някакви промени. И ето, 
вече повече от хиляда години, мине–не мине 
някое десетилетие, и току се прави писмена 
реформа.

Покрай цялата тази работа трудно било да 
се напише и окончателна история на прабъл-
гарите, защото те все се запилявали нанякъде 
по света, мешали се с други и сред техните по-
томци възниквали спорове къде са били, как-
во са правили и какъв е произходът им: сла-
вяни ли, мирмидонци ли, скити, хуни, тюрки, 
пелазги ли, етиопи, шумери или кумани, даки 
ли, илири, ази или хазари, казаци ли, кутри-
гури, оногундури, именци или гяури, кимери 
ли, чуваши или пеласги, капанци, казълбаши 
или трибали, каракачани ли, бургури, бугари, 
бурджани или бургуджии, сармати, софиянци 
или провансалци, пеонци, мидийци, лидийци, 
партийци, електоратници или лук(ан)ови гла-
ви, юпита или власи, варвари или бербери . . .

Ядосани от тази несигурност и бъркотия, и 
особено в моменти на орязване на социалните 
придобивки, мнозина напускат Прабългария и 

тръгват накъдето им видят очите. След време 
техни потомци се завръщат да видят какво е 
станало и току се загнездят в някой „Ъгъл” на 
империята, докато им се удаде случай да из-
скочат и да заявят претенциите си. Четат прит-
чата за блудния син и може би си мислят, че 
трябва да ги посрещнат като него с колене на 
волове, прасета и кокошки, защото са се сдо-
били с познания и опит за света, които биха 
могли да вложат като „стратегическа инвести-
ция” в Прабългария, но и останалите в нея не 
са стояли и чакали тъкмо тях; да им казва ня-
кой си какво да правят.

В различни вариации историята се повтаря 
през 1300 години, а в „последните времена” – 
и по-често. Писмени и археологически свиде-
телства – дал Господ . . .

Следват бурно, неудържимо и безспирно 
„Браво! Бравис-с-симо!” в стила на Джак Ни-
кълсън от филма „Вещиците от Ийстуик” и от-
къслечни викове от публиката: „За Бога, сес-
три и братя родни, не четете!”

Но аз все пак бих казал: „Четете, четете, ко-
гато имате възможност, па учете и децата си! 
Защото затова Бог е дал и калпавото – за да се 
научим къде му е мястото и на читавото.”

Ето и още един пример. Днес повечето ма-
хат с ръка, когато чуят за тъй наричания вече 
Болен Лидеров. И ако не издумат нещо хулно, 
най-малкото правят кисела физиономия. Не 
са много тези, които тепърва биха се захвана-
ли непредубедено да прочетат нещо от него. 
Трудно вече може да се намери и книжицата 
му „Основи на българизма”. (Май тези, които 
я допуснаха със съответната политическа цел, 
сега тихомълком я прибират и унищожават.) А 
тя не само в изключително сбит вид доказва(!) 
древната ни история в синтезирания й от мен 
по-горе вид, но би могла да послужи и като ръ-
ководство за нашите историчари и къртичари 
през следващите поне 50 години (къртичари – 
от „къртица”; да не се бърка с ровичарите – от 
„ровя”, които са най-преки потомци на няманя-
рите). След това вече нещата ще са на чисто 
и нататък може да се върви без спънки. Това 
ще спести много средства и усилия и на двата 
исторически „фронта” – автохтонци и чуждо-
гонци. Макар да е почти ясно, че „поръчващи-
те музиката” няма да променят нито вкусовете 
си, нито йезуитско-оруеловските си методи. 

Българското Било
Българското Било отново е заето от чужденци, 
от български граждани, но небългари по тяло и 
дух, от българомразци, от българоотрицатели, 
българоскептици, българоотцепници, 
българопродажници и чуждопоклонници

(Продължава в следващия брой)
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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”, "Елрид", 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 

1. Да помечтаете 
под Северно сияние
Ако имате възможност да пътувате, може да по-
срещнете 2015 г. в Лапландия или Исландия. Ро-
мантика, небе, любим човек и Северното сияние 
- определено звучи малко по-вдъхновяващо от 
традиционната за празника заря.

2. Целувка под фойерверките 
в Ню Йорк
Всяка година Ню Йорк ври и кипи за посрещането 
на новата година. Ако обичате многото светлини, 
фойерверките и нямате против да се намира-
те на един площад заедно с още хиляди хора, 
"Таймс скуеър" определено е мястото, което ще 
ви впечатли.

3. Виенска приказка
Ако искате да изживеете една истинска приказ-
ка, може да посрещнете 2015 г. в един от най-
красивите градове в Европа - Виена. Там всяка 
година се провежда т. нар. Императорски бал 
в двореца "Хофбург". Най-големият замък във 
Виена, който бил зимната резиденция на Хаб-
сбургите, приема танцьори от цял свят за една 
магическа вечер.
Първият бал в "Хофбург" е организиран през 
1970г., а днес гостите на тържеството надвиша-
ват 2500

4. Нова година на плаж в Тайланд
За Нова година далеч от шума на града посоката 

е Ко Яо Яи. Малкият остров разполага най-малко 
с десет хотела насред природата. Ако това е 
твърде спокойно за вас, винаги можете да се 
включите в купона в курорта Ко Фа Нган.

5. Скочете с парашут 
във Флорида
Всяка година във Флорида център по парашу-
тизъм организира за най-смелите скок в момента 
на посрещането на новата година. Ако решите да 
се впуснете в това предизвикателство, ще изле-
тите през 2014 г. и ще се приземите през 2015 г.

6. Празнувайте с туарегите
Гарантирана изолация и усамотение за края на 
годината в красива обстановка под звездите на 
мароканската пустиня около лагерен огън.

7. Танцувайте под земята в Ариеж
Подземно преживяване, което няма да забра-
вите. Пещерата Ломбрив организира от няколко 
години танцувална вечер на няколко метра под 
земята. Гарантирано празнично угощение и об-
становка.

8. Потопете се в красотата 
на Санкт Петербург
Магията на дворците, очарованието на снега, 
който покрива нежно "перлата на Балтика", е 
едно от нещата, които се виждат веднъж в жи-
вота. Бившата столица на Русия се готви всяка 
година за възможно най-доброто посрещане на 
новата година.

9. Посрещнете Нова година преди всич-
ки останали в Нова Зеландия
Ако нямате търпение да отпразнувате премина-
ването в 2015 г., изберете Нова Зеландия, която 
ще бъде една от първите страни, посрещнали 
новата година. След вечер в Оукланд може да 
потеглите на пътешествие сред безкрайните пей-
зажи на новозеландските острови.

10. Избягайте с легендарния трансси-
бирски експрес
Качете се на 31 декември за пътуване от над 
7500 километра и изживейте руската Нова годи-
на, преди да се насладите на сибирските, мон-
голските и китайските пейзажи.

НОВА ГОДИНА наближава
и е добре бързо да се ориентирате къде да я посрещнете, 
ако още не сте го решили. Имате  месец за тази цел. 
Френският вестник "Фигаро" предлага десет 
необичайни места за посрещане на празника


