Рецензия за книгата "BULGARIA, terra europeansis incognita"

И АКО СЛЪНЦЕТО ИЗЧЕЗНЕ
ОТ ТИЯ НЕБЕСА ПРИВЕТНИ,
ТО НЯКОЙ В АДА ЩЕ ДА ВЛЕЗНЕ,
ГЛАВНЯ ДА ВЗЕМЕ, ДА НИ СВЕТНЕ!

1883 г.

Народният поет Иван Вазов вдъхновено ни призовава към усилие за нов живот, защото
българинът във всички периоди на своето историческо развитие винаги е търсил
СВЕТЛИНАТА. Светите братя Кирил и Методий му дават четмо и писмо; Св. Климент
издига факела на знанието; великият Симеон го обогати със съкровищницата на
изкуството и културата, а неговият век за всички времена остава З Л А Т Е Н за
БЪЛГАРИЯ; Отец Паисий заби камбаната на родолюбието от Атонската манастирска
килия, а д-р Петър Берон отвори за чистите детски сърца и ръце Азбукарчето...
Тъй в най-трудни времена тези забележителни българи с голямо сърце са давали на
народа ни най-силното оръжие – З Н А Н И Е Т О ! То като маяк показва пътя, по който
трябвa да тръгнем, без да се страхуваме от бури и вихри, които ни превиват гръб или
навеждат глава.
Днес, когато народът ни слуша, гледа и чете наши и чужди информации, научава и
разбира колко назад сме попаднали във всякакви класации по всички показатели –
икономически, културни и т.н., и забравя, че всеки възход във всички времена, не само
на нашия народ, а на всяка нация, започва от изворната информация, от КУЛТУРАТА,
от консолидиране на обществото.
Сега е време да говорим откровенно, ако искаме да вървим напред... Но, за съжаление,
този доказано високо интелигентен народ се моделира от чужди фактори, които не само
не познават, но и не се интересуват от българската история, дух и култура... или, ако
проявяват някакъв интерес, то е как по-успешно да бъде всичко унищожено! Без изобщо
да ги споменавам, ние всеки ден и час слушаме за разни фондации, училища,
университети и "какво ли не", които търсят талантливи деца, младежи и всички високо
надарени, на които им се предлагат помощи, стипендии и т.н. А те, млади още, не
познали РОДЕН КРАЙ, език и култура, биват изкусно обработвани и загубват всякакви
понятия за величието, старата история, героичността и богатството на народа ни по
отношение вековната нравствена чистота на нацията ни, позната от древността със
своите златни ръце, пъргав ум и топло човешко сърце, във всяко едно отношение.
Ето кое ни липсва!... На книжния пазар има хиляди книги, от световни бестселъри до
брошури-самиздат и то какви ли не? Но няма... или STOP! По-право има! Има само една
книга, за която можем и трябва преди всичко да кажем: Ето, това е нашата Р О Д И Н А,
това е Б Ъ Л Г А Р И Я днес! Книга-факел, книга-маяк за всеки българин, където и да е
по Света! Написана от първия до последния ред с много гордост, болка и синовна обич
– преклонение към Майката-Родина. Този уникален Родолюбец, който девет години
търси, събира, пише, трупа и документира безценни съкровища от безпристрастни
автори, които с респект демонстрират безспорните факти за БЪЛГАРИЯ. Това са над
750 авторски труда, със своите осъзнати достоверно свидетелства, аргументирани и
незаангажирано през вековете, сърцато изразяват с перото си осъзнато искренно
уважение към България. Като оставят непоклатими, трайни доказателства за величието,
блясъка, прославата, устремната недосегаема сила и мощна същност на българския
народ през вековете. И най-вече неговата несъкрушима жизненост в изправяне от
пепелищата на забравата, от ужасите на робство и падение стигащи до дъното...

Но генът на българите е толкова могъщ, че той побеждава и най-силните и най-коварни
врагове! Никога не трябва да забравяме завещанието на Хан Кубрат – да запазим
заедно Е Д И Н Е Н И Е Т О, в което е и силата ни! Този безспорен факт с феноменално
майсторство, исторически стойностно и научно обосновано, ни показва бележитият
автор на книгата, на която той посвещава цели девет години. Владеейки няколко чужди
езици, той успява да създаде рядък по рода си, все още ненадминат труд, без аналог в
световната литература: "B U L G A R I A, terra europeansis incognita" от IVAN D. е
истинска БИБЛИЯ за България! Да, казвам БИБЛИЯ, защото книгата винаги може да
бъде отворена, като аксиома за всеки истински българин, носещ истинско българско
самосъзнание.
Книгата вече се намира в Конгресната библиотека на САЩ, в библиотеката на
Смитсоновия институт във Вашингтон, в Москва, Казан и Уфа, в Апостолическата
библиотека на Ватикана, в Торонто, Токио, Прага, Единбург, в университети в
Калифорния... Там книгата е наш посланник, за да ни опознаят и се срещнат с България,
с нейната история, културни традиции, изкуство, прелестна природа и прекрасни хора...
Aвторът Иван Даракчиев е инженер по микроелектронни технологии, научен работник и
ръководител първо в България, след това в Белгия, САЩ и Швейцария. Ерудит не само
в своята специалност, той не е просто един технократ, а преди всичко високо
интелигентен българин, с когото нашият народ, нашата културно-историческа,
икономическа, социално-политическа и всяка друга общност може да се гордее. Защото,
когато вземем в ръцете си този уникален труд, трябва да бъдем готови и дълбоко
признателни за разкритията, знанията и анализите, които Иван Даракчиев директно ни
открива.
Това важи с особена сила за последните около 80 години – първо за втората половина
на ХХ век, с нейните постижения и утвърждаването името на България и авторитета й в
световен мащаб по множество високо положителни показатели, а след това и с
последните 27 години, или т.нар. "пост-комунизъм", през който всичко, което бе
възможно, биде ограбено, разпродадено и унищожено. А земеделие, здравеопазване,
култура, образование и др. се доведоха до пълна разруха. Колкото и да има пропуски
допуснати в миналото, то до такова дъно нашата България не е стигала! Трябваше да
се надгражда, а не да я управляват разни “калинки" и неграмотници да седнат на стола
на д-р Шишманов и да развиват теории за образованието!!! Тъй авторът ни показва
номенклатурата, "авгиевите обори" и "смрадливата тиня" на неграмотността, които
доведоха до дъното и тласнаха в пословична бедност и нищета целия български народ.
Тези хора да бъдат справедливо наказани, да им се иска сметка за всички проявени
своеволия и безумни закони оправдаващи грабителството им.
България има достатъчно високо образован потенциал, който мъдро и вещо да бъде
обединен и ЗАЕДНО да тръгне с опитно държавно ръководство, водено единствено от
обществените, а не лични интереси, при примерено уважение и сътрудничество с
всички допринасящи за международния просперитет с останалите страни. За тези
свободни хоризонти и тяхното осъществяване без чужда намеса не само мечтае, но
уверено и твърдо вярва авторът, базирайки се на своя богат житейски и професионален
опит далеч зад пределите на Родината и Европейския континент.
Таня Доганова-Христова
кинорежисьор и диригент

13 март 2018 г.

