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Родово имение - къща с двор с площ 
от 10 декара, частна собственост на 
семейството и рода. Върху него се из-
гражда самоподдържаща се екосистема 
(гора, езеро, зеленчукова и плодна гра-

дина, поляна), която включва домашните и горските 
животни по такъв начин, че срещу минимално вло-
жени усилия от стопаните тя им осигурява чиста, 
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи 
им радост и здраве, запазва любовта в семействата 
и води до независимост от менящите се социални и 
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията им, за да израс-
нат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка 
изминала година Родовото имение увеличава своята 
парична стойност, ставайки безценно за децата и 
внуците.
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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА „ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПЕТРОЛОПРОВОД БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС”
ВЪРХУ ПРИРОДНАТА СРЕДА В РАЙОНА

Безспорно проектът 
за петролопровода Бур-
гас - Александруполис 
ще има голямо негатив-
но влияние върху живо-
тинския и растителния 
свят и хабитатите в райо-
на на неговото изпълне-
ние. Ще бъдат засегнати 
обекти на опазване както 
в акваторията, така и по 
крайбрежието и вътреш-
ността на страната.

Влиянието ще е зна-
чително по степен на 
въздействие и мащаб 
(район на въздействие). 
Това е валидно и за три-
те етапа - процеса на из-
граждане, на експлоата-
ция и демонтаж (рано 
или късно петролът ще 
секне). За щетите при 
евентуални аварии е 
сигурно – те ще са еко-
логични катастрофи от 
невиждан за страната 

ни мащаб.
Особено рискова е 

ситуацията в частта, коя-
то ще е позиционирана в 
морето и крайбрежната 
зона.

Нефтопроводът Бур-
гас - Александруполис 
създава следните потен-
циални рискове за Бъл-
гария – в частта морски 
терминал за разтовар-
ване на танкерите:

1. Независимо от пре-
дохранителните мерки, 
при прехвърлянето на 
големи обеми не може 
да се елиминира риск 
от разлив на значителни 
количества нефт. Дори 
и при умерено вълне-
ние не съществуват 
съвременни технически 
средства за елиминира-
не и ограничаване раз-
пространението на раз-
лива и/или събиране на 

разлетия нефт. 
- Съществуващите 

циклонални и антицик-
лонални вихри в залива 
ще доведат до същес-
твено замърсяване на 
бреговете от Поморие 
до Созопол с всички уни-
щожителни последици 
за биотата (организмите) 
във водата и по брега;

- Част от нефтеното 
петно ще се транспорти-
ра в крайбрежната иви-
ца на юг и ще замърси 
защитени територии и 
Натура 2000,  места от 
Созопол до Маслен нос;

- Част от съставките 
на нефта ще се утаи в 
седиментите и ще пре-
дизвика значително за-
мърсяване с устойчиви 
въглеводороди, вклю-
чително токсичните и 
канцерогенни полицик-
лени ароматни съедине-

ния с всички негативни 
последствия за въздейс-
твие върху биотата и 
предаване по хранител-
ните вериги до човека;

- Използването на 
препарати за елимини-
ране на нефтени петна 
първо ще утаи огромна 
част от нефта. В седимен-
тите той ще се запази за 

значителни периоди, 
а самите препарати са 
значително по-токсични 
от въглеводородите;

- Разливът ще ком-
прометира туризма в 
района Бургас–Маслен 
нос и по на юг, като само 
за няколко години ще 
доведе до загуби от ми-
лиарди левове.

2. Независимо от из-
бора на технологии хро-
ничното замърсяване на 
Бургаския залив с нефт 
и неговите деривати не 
може да се избегне.

- Замърсяването с 
устойчиви вещества, 
описани по-горе, ще 
обхване целия Бургаски 
залив;

- Специфичното въз-
действие на нефто-де-
риватите върху различ-
ните планктонни групи 
може да предизвика 
нежелани цъфтежи с от-
рицателни ефекти върху 
дънните организми.

3. Психологическото 
въздействие на морския 
нефтотерминал ще пре-
дизвика отрицателен 
ефект върху туризма с 
милиарден оборот на юг 
от Бургас.
Продължава на стр. 15

ПИСМО НА АКАДЕМИК НИКОЛА СЪБОТИНОВ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС 
ли. Призивите на водещи учени за запазването на 
нефта като ресурс за химическата промишленост 
и суровина за създаване на изкуствени храни за 
човечеството вероятно скоро най-сетне ще бъдат 
чути.)

Тези анализи обаче не са публично достояние и 
това поражда обществено напрежение сред насе-

лението от засегнатите райони, браншовите орга-
низации в туризма, природозащитната общност и 
сред културните дейци, обезпокоени от възможни-
те щети за икономиката на района, отрасъла, при-
родата и културното ни наследство.

Продължава на стр. 15

Уважаеми господин НИКОЛОВ,
В отговор на Ваше писмо, в което се обръща-

те към Българска академия на науките с молба за 
изготвяне на становище относно изграждане на 
петролопровода Бургас-Александруполис, при-
ложено Ви изпращам обобщено първоначално 
проучване, извършено от институтите на БАН, 
имащи отношение към инвестиционния проект 
за изграждане на петролопровода.

За да се достигне до решение за изгражда-
не на петролопровода Бургас - Александрупо-
лис, вероятно е направен анализ (политически, 
социално-икономически, екологичен) на пол-
зите, щетите и рисковете, свързани с неговото 
изграждане, експлоатация и демонтиране след 
изтичането на сроковете му на годност, ако пет-
ролните запаси не се изчерпят по-рано. (Въпреки 
дискусиите днес експертите са обединени около 
становището, че световният запас от нефт вече е 
изчерпан наполовина. Спорът е с колко вече сме 
наченали остатъка. При сегашните темпове на 
експлоатация дъното на нефтената чаша ще се 
покаже по-скоро, отколкото мнозина биха иска-

СВЕЩЕНИТЕ 
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ

В ДОЛИНАТА НА РАЗУМА

На стр. 3

СТАНОВИЩЕ НА БАН
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Историята на човечеството, разказана от Анастасия 

ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА

Анастасия показа на хората не само значението 
и същността на Божественото хранене, но и как да 
го постигнат. Нейните родови имения…

Представи си утро, Владимир. Човек се буди с из-
грева, излиза от дома в градината на родното име-
ние, в което растат повече от триста вида нужни за 
него растения. Става му навик всяка сутрин той да 
обхожда своите владения.

Върви човекът по пътечката, очите му се радват 
от живото многообразие на билки, дървета и цве-
тя. Със сигурност го радва, дарява му положителни 
емоции. Нищо не може да даде по-голям емоциона-
лен заряд и повече енергия от родното живо про-
странство.

Минали много векове. Във всеки век опитвали се 
да увлекат човечеството с всевъзможни ценности.

Човек се радвал на голяма къща, на нова дре-
ха, нова кола или на някаква друга вещ. Човек се 
радвал на пари и своето обществено положение. 
Но всички тези радости са скоротечни и условни. Те 
носят удоволствие и радост само в началото, след 
кратко време те стават обичайни, причиняват гри-
жи, понякога и раздразнение.

С всяка минута стареещата и разпадаща се къща 
започва да иска ремонт. Колата излиза от строя. 
Дрехата се износва.

Човек интуитивно е чувствал винаги истинската 
красота и вечното съвършенство и затова дори на 
царя, заобиколен от разкош и притежаващ дворци, 
са му трябвали градини. Това е истината, останала 
непоколебима през милионите години живот на чо-
век на Земята.

Истинско наслаждение и умиротворение може 
да се получи само в собствено родово имение. 
Човекът ходи сутрин из своето имение и всякоя 
тревичка му се радва, реагира. И не се руши, а се 
разраства градината му с всяка следваща минута от 
живота благодатен.

Човекът разбира, че зададе-
ната от него програма - подбра-
ните и засадени от неговата ръка 
дървета и храсти - не ще умрат, 
а ще живеят през вековете. Те 
могат дори вечно да живеят, ако 
човек не помисли друго.

Върви си човекът сутрин из 
своето родово имение, диша 
въздуха му и с всяко вдишване 
в него влизат невидими малки 
частички нектар от растения-
та. Въздухът е наситен с тях, те 
живи влизат в човека, разтварят 
се в него без остатък, плътта му 
хранят с всичко необходимо. 
Въздухът в родовото имение 

не храни само човешкото тяло – той храни с етери 
духа и ускорява мисълта.

Върви си човекът 
сутрин из своето родо-
во имение и изведнъж 
се спира, откъсва си от 
храст три плодчета от 
касис, изяжда ги. Защо 
се спира точно пред 
храста касис? Защо от-
късва именно тези плод-
чета? В коя ли мъдра 
книга човекът е прочел, 
че именно днес сутрин-
та ще са му нужни тези 
плодчета?

А те наистина са му 
необходими. Именно в 
този ден, в тази минута 
и именно в това коли-
чество.

После човекът прави 
още няколко крачки, на-
вежда се и цвят помири-
сва. Защо го прави? Кой 
му подсказал необходи-
мостта да вдъхне етер-

ния аромат на този точно цвят?
Той продължава да върви и откъсва още…
Върви човекът сутрин из своето родово имение, 

усмихва се, мисли за нещо свое и в същото време 
се засища с плодове, без да е мислил за тях, но ги е 
чувствал.

Човекът се хранел, 
както дишал.

Та кой ли с точността 
неимоверна разчел е за 
човека неговото хране-
не?

Къде записал е цяла-
та информация за всеки 
човек, роден на земята?

А тази информация, 
Владимир, повярвай ми 
и разбери, цялата тази 
информация съдържа 
се у всеки човек, роден 
на земята. Виж!

Във всеки човек си има механизъм, друга дума 
не успях да подбера. Във всеки човек си има меха-
низъм, способен да извика чувството на глад, което 
му сигнализира, че на плътта или духа е нужно нещо 
от веществата на вселената. Няма да казваме точно 
какво или в какви съотношения, в какво количест-
во - не е по силите на никой с ума това да изчисли. 
Единствен твоят организъм знае и избира той сред 
разнообразието само три плодчета от касис.

Но за да има възможност за правилен избор, 
твоят организъм трябва да знае за тях цялата ин-
формация. И само и единствено имението родово 
такава информация способно е да му предостави.

Сега си представи, отиваш в магазин, където 
много плодове са сложени на рафтовете. Ти искаш 
ябълка. Виждаш различни сортове ябълки. Кой ще 

си избереш от тях? Точният избор не е 
възможен. Твоят организъм, способен 
да направи точен избор, не разполага 
с информация за ябълките, лежащи 
на рафтовете. Той не ги е опитвал. Не 
познава вкуса и съотношението на ве-
ществата в тях. Кога откъснати са - не 
се знае, а това е също много важно. 
Купените ябълки могат да се окажат и 
полезни, но не толкова, колкото биха 
могли да бъдат, ако организмът ти зна-
еше цялата информация за продукта, 
който си го заставил да преработва в 
себе си.

Но може даже вреден да се окаже 
продуктът, който си го заставил да 
приеме. В краен резултат се появява 
болест. Такова нещо е невъзможно в 

родово имение. Там знаеш с точност от кое ябълко-
во дърво в градината да хапнеш плод, по-кисел или 
по-сладък, кога готови са за теб. За всички плодове 
в имението родово организмът получава информа-
ция.

Той е получил цялата информация за тях още 
като е бил в майчината утроба и когато е пиел мля-
ко от мамината гръд. Та майка ти се е наслаждавала 
на същите плодове и те са сформирали млякото й.

И сега вече възрастен човек…
Върви човекът из пространството на родното 

имение, вкусва плодове и ягоди, всички онези, 
които са съставяли майчиното мляко.

Вие имате такова разбиране - полезно е да се 
ядат пресни продукти. Но какво означава пресни 
продукти?

Не замразени, не сушени, не в буркани или за-
творени в кутии, както си помисли ти, а такива, кои-
то са в естествен вид. Вие сте отгледали множество 
сортове – хибриди, които се запазват за много дни 
и изглеждат като пресен продукт. Те вредни са с из-
мамата за свежест, повярвай ми.

Сега го знай, и казаното да провериш, ще мо-
жеш.

Почти всички горски плодове могат да бъдат 
свежи едва минути няколко. Череши, вишни, ябъл-
ки – не повече от час. С всяка минута те се проме-
нят, стават нещо друго.

Вишничка откъсни, за нощ я остави и после с нея 
при дървото отиди, изяж я и след това веднага от 
клона нова откъсни, опитай я. Ти разликата ще по-
чувстваш, дори и със затворени очи, коя от вишните 

по-прясна и по-вкусна е.
Малинка след час ще 

можеш да определиш, а 
други - след денонощие. 
И ще видиш, и ще разбе-
реш: онзи, който си няма 
родово имение, колкото 
и властен и богат да е, не 
може да употребява пряс-
на храна и като следствие 
не може бързо да мисли.

Още в древните тракта-
ти мъдреците се опитвали 
да изложат своите съоб-
ражения в кое време на 
годината е по-полезно 

човек да яде определен плод. Това е много важ-
но. Сред множеството трактати непоклатим е само 
един - онзи, който Бог е съставил за всеки човек.

Сам погледни - като се започне от пролетта, пър-
во - ранни плодове, после другите в началото и до 
края на лятото, а през есента идва ред на други.

Какво има да се пише, когато ясно е определено 
и нагледно, какво и кога е нужно да се яде. И не по 
месеци и сезони - подсказва се всяка минута. Само 
се замисли, Владимир, и разбери. Създателят ни ся-
каш с лъжичка готов е да храни всеки един човек.

Помисли си само как съвършена е и точна Него-
вата програма.

В определено време от годината плодът узрява. 
Планетите застават в същото време в определен 
ред. И това време е най-благоприятно човекът този 
плод да изяде.

И именно в тази най-подходяща минута, от Бог 
отбелязана, берял човекът плодове - щом извед-
нъж поисквал организмът му. И никакви сметки при 
това не правел човекът. Не се товарел с този про-
блем - кога и с какво да се храни. Той просто ядял. 
Ядял, защото е поискал. В същото време мисълта му 
се увличала от съвместното сътворение.

Тя се стремяла все напред, без да се занимава с 
измисленото вече от Отеца, искала още повече да 
сътвори за радост на всички от съзерцаването на 
новото творение.

И Ликувал Отецът: ”Моят син е творец!” и хра-
нел Своето дете със Своите творения.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА

бОЖЕсТВЕНОТО хРАНЕНЕ
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Таньо ТАНЕВ
Ангел МАНЕВ

В старо време, преди 
на Земята да се появят 
лунните богове и лун-
ните народи (судрасите 
– б.а.), слънчевите наро-
ди, или още народите на 
„божествената небесна 
държава”, са живеели в 
така наречените „синар-
хични общества” – царс-
тва, държави и империи. 
Синархията е съвластие 
на Пророк, Жрец и Цар 
при управлението на 
земната държава като 
отражение на Небесна-
та държава. В социална-
та структура най-високо 
е поставен Пророкът, 
а най-ниско Царят и 
съподчинеността им е в 
указания ред.

В тези времена хора-
та са извършвали ритуа-
лите на своите празници 
и тайнства през деня и 
през нощта, когато на 
небето не е имало Луна. 
Това е ставало в дни, ко-
гато е било „новолуние” 
(през нощта – б.а.), а през 
деня - преди изгрева на 
Луната във фаза „първа 
четвърт” и след залеза, и 
преди изгрева на Луната 
във фаза „пълнолуние”. 
Иначе казано, нашите 
предци са извършвали 
своите празнични тайн-
ства през нощта, когато 
в най-високата точка 
на северното звездно 
Небе, до окото на Драко-
на, като малко зеленика-
во облаче се е виждала 
мъглявината М6543, в 

която се намира север-
ният полюс на земната 
орбита–еклиптиката и 
където е невидимото, 
духовно, (черно), арийс-
ко Слънце, а през деня - 
когато точно под него се 
намира светлият и жи-
вотворен лик на дневно-
то, видимо Слънце.

От дълбока древност 
се знае, че за конните 
народи, каквито са и 
нашите предци, конят и 
конникът са били симво-
ли на пратеници от от-
въдното, от невидимото, 
които идват на Земята, 
за да донесат благосло-
вията на Звездите и на 
Могъщия и непрестанно 
творящ със Словото Бог 
Всевишний, а също така 
и да явят на човеците 
Божествената Премъд-
рост за подредбите на 
Времената, на Годините 
и на дните.

По тази причина за 
нашите предци всичко 
свято и имащо връзка с 
живота и със смъртта е 
било свързано с Коня и 
с Конника, които идват 
от невидимото, както 
да донесат послания 
от Вечността, така и да 
отнесат в отвъдното чо-
вешките души, завър-
шили своя земен път, за 
да бъдат те пречистени 
и помазани от Звездите 
и да се върнат един ден 
на Земята като прероде-
ни воини на Слънцето. 
И тъй като светлото и 
тъмното са винаги свър-
зани, водят се ръка за 
ръка и се разпространя-

ват с еднаква скорост, то 
между видимото и неви-
димото е разположена 
една огромна шахматна 
дъска, по която препус-
кат в познатото ни „Г” 
и никога не закъсняват 
Конят и Конникът.

Така нашите предци 
посредством пътя на 
коня, чрез черното и 
бялото са отбелязвали 
своите свещени места, 
освещавали са своите 
символи и са извърш-

вали посвещенията в 
Небесната колесница 
на Слънчевия Бог. Това 
е ставало в определени 
месец, ден и час от го-
дината, когато по тези 
места на Земята чрез 
Небесния Конник са сли-
зали силите, енергиите 
и светлината от чудния 
свят на божествената 
Слава. Велики и досто-

лепни символи за Вре-
ме, Времена и години са 
имали нашите предци, 
древните българи, наре-
чени още ПРАБЪЛГАРИ! 
Имали са космически 
циклов календар, в чи-
ято основа е бил кален-
дарът на Патриарх Енох 
с година от 364 дни. Този 
календар е ненадминат 
по своята точност, него-
вата календарна година 
е била колкото тропич-
ната (звездната) годи-

на, а календарната му 
аритметика е показва-
ла, че един ден се е на-
трупвал чак след изти-
чането на 5000 години! 
При това древността на 
този календар (според 
„Археометъра” на С. И. 
Д А̀лвейдър – б.а.) е ми-
нимум на 15000 години! 
Имали са и са играли със 
завидно майсторство бъ-

лгарски „Боляр Шах” със 
72 основни и 4 допъл-
нителни, ъглови, черни 
и бели игрални полета, 
чиито фигури от задната 
линия са само мъжки, за 
разлика от познатия ни 
„класически” шах с 64 
игрални полета, където 
най-силната фигура от 
задната линия е Дамата 
- фигура 1.

Този шах се е играл в 
България до края на ХІХ 
век.

Най-силните фигури 
„Болярите” свидетелс-
тват, че българският „Бо-
ляр Шах ” е бил „класи-
чески”, когато водещото 
начало на Земята е било 
„Мъжкото оплождащо 
начало”.

Тогава върху проце-
сите, протичащи в ма-
терията и в социалната 
организация са въз-
действали сили и енер-
гии, идващи на Земята 
от дълбокия Космос (не-
подвижните зодиакални 
съзвездия) и непосредс-
твено от Слънцето. Пос-
ледните вълни на това 
въздействие са се про-
явявали до и около тре-
то-второ хилядолетие 
преди Христовата ера 
– в култа към Слънцето 
в Египет, Азия, Индия и 
в Далечния Изток. Това 
обстоятелство по кате-
горичен начин показва, 
че българският „Боляр 
Шах” е по-древен от 
3101-а година преди 
Христа, когато пролет-
ното равноденствие е 
в окото на зодиакално-

то съзвездие Телец, а 
есенното – в сърцето на 
зодиакалното съзвез-
дие Скорпион и когато 
става смяната на оплож-
дащото „Мъжко начало” 
с „Раждащите води” на 
„Женското начало”. Тога-
ва започва и дълбоката 
нощ на света (Кали Юга) 
- време, в което по вся-
ка вероятност от бъл-
гарския „Боляр Шах” 
изчезват „болярите”, 
четирите допълнител-
ни ъглови полета (на 
лодките), както и още 
8 основни игрални по-
лета, за да се появи 
„класическият шах” на 
„женското начало”, на  
всевластната Дама и на 
буквата на водата М.

Българите са имали 
и свещена азбука, чи-
ито три основни букви 
сами изписват името й 
- името на Божия Син 
и ГЛАГОЛ. А всичките 
букви на тази азбука 
са точно отражение на 
творческата дейност на 
Създателя в Генезисните 
времена на народите и 
в човешката им реч на 
Земята. Двадесет и осем 
са буквите от свещената 
българска азбука, които 
имат различно цифрово 
съответствие, а общи-
ят им брой е тридесет 
и осем, в това число и 
тези, които са двойни. 
Тази азбука е била из-
ползвана строго само 
за храмови нужди и ни-
кога за графично изоб-
разяване на вербални 
еквиваленти. Дълбоко 

СВЕЩЕНИТЕ 
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ
В ДОЛИНАТА НА РАЗУМА

Фиг. 1
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погрешен е всеки друг 
подход към Глаголица-
та на българите, освен 
като към писмо от го-
ворещи йероглифи със 
съответните им свеще-
ни геометрия и съдър-
жание.

Като считаме, че каза-
ното дотук е достатъчно, 
решихме да потърсим 
пространствени и вре-
меви послания (и връз-
ки) в българския „Боляр 
Шах”.За това приехме, 
че шахматната дъска, 
разположена между ви-
димото и невидимото, е 
една своеобразна Доли-
на на разума и напълних-
ме чашата й с числата на 
Божествената Премъд-
рост, които са буквите 
на свещената българска 
азбука. Имахме предвид 
казаното за черното и 
бялото и проследихме 
ходовете на коня из ця-
лата Долина на разума, 
така че той да не посети 
повторно преминато иг-
рално поле, както и да 
се върне там, откъдето 
е тръгнал! При това за 
начало на пътя на коня 
из Долината на разума 
трябваше да изберем 
такова място, където 
има най-точни данни, че 
то се облъчва най-пъл-
но и по всяко време от 
невидимото арийско, 
духовно, черно Слънце. 
Сторихме всичко това 
и пред очите ни, точно 
по средата на Долината 
на разума се появи Дър-

вото на Живота (270), а 
от двете му страни сто-
яха неговите пазители 
– Царят (11) и Жрецът 
(11). Накъдето и да пог-
леднехме, плодовете 
на Долината на разума 
бяха едни и същи, а тех-
ният брой беше равен. 
Широка и дълга беше тя, 
колкото броя на листата 
на шестгодишно дър-
во, което брои и което 
е известното на науката 
дърво Shimanniophyton 
problematicum. Броят на 
листата на това дърво 
се подчинява на мате-
матическата формула: 
N=(У x 12)+4 , където N 
е общият брой листа 
върху едно дърво, а У е 
възрастта на дървото в 
години.

Разделихме най-сил-
ното (броят на полетата 
на „боляра”) на най-сла-
бото (броят на полета-
та на пешката) - (24:7) и 
получихме онова, кое-
то поддържа извора на 
Живота вечен и което 
нашите предци са зна-
ели и виждали в един 
друг свят, много по-раз-
личен от нашия, но с 
много повече светлина 
и благоволение между 
човеците. Така пред очи-
те ни се явиха в цялата 
своя пълнота свещените 
пространство и време 
на нашите предци, бе-
лязани от ходовете на 
коня на българския „Бо-
ляр Шах”, а Долината на 
разума трябваше да се 

намира там, където „бъ-
лгарите бяха оставили 
името си”! В българския 
„Боляр Шах”, като вечно 
и всевиждащо око на 
Мъдростта, се оказа за-
кодиран и Космически-
ят български генезисно-
циклов календар, чиято 
„ера на сътворението” 
е 5504 г. пр. Хр.. А сами-
те българи - съвсем не 
бяха и не са били скит-
ници по пътищата на 
историята и на времето. 
Как разбрахме всичко 
това? Ето как:

- Когато вестник 168 
часа в броя си от 13–19 
май, 2005 г., (стр. 19-21) 
публикува за първи път 
информацията за бъл-
гарския „Боляр Шах”, ние 
вече се бяхме запознали 
с една красива легенда 
за класическия шах (с 64 
игрални полета – б. а.), 
описана от българския 
писател Любомир Пеев-
ски в книгата му „Да раз-
плачеш плачуща вър-
ба”. Знаехме за чудните 
свойства на Долината на 
разума, но не знаехме 
къде се намира тя.

- Знаехме, че за тези, 
които почитат „Женс-
кото раждащо начало” 
(Лунния култ), Великото 
име на Твореца е ИЕВЕ, 
и числото на пълнотата 
му е 26 , а за тези, кои-
то почитат „Мъжкото 
оплождащо  начало” 
(Слънчевия култ), името 
е ИЕВЕА, и числото на 
пълнотата му е 27.

- Знаехме, че един 
Голям ден от творчес-
ката дейност на Твореца 
съдържа 10 малки цик-
лови творчески дни, във 
всеки от които Той из-
вършва своята творчес-
ка дейност чрез числото 
на Своето Име. А когато 
Бог дава време на чове-
ците, Той казва: „Ден за 
година ви давам!” (Чис-
ла 14:34). Затова и Го-
лемият божий ден на 
сътворението, който е 
Изворът и Дървото на 
Живота, за човеците е 
260 или 270 земни го-
дини.

- Бяхме видели с 
очите си Глаголическия 
абецедар върху стената 
на Кръглата църква във 
Велики Преслав, както 
и ключа за подредбата 
на буквите в азбуката. 
Възстановихме подред-
бата им и те веднага 
проговориха със своите 
сакрални геометрични 
значения. Точно тези 
са 38–те свещени гла-
голически букви, които 
изнамери и създаде за 
българите Свети Конс-
тантин Кирил Философ. 
За тези букви говори 
и Черноризец Храбър. 
Подредбата на буквите 
е точно такава, каквато 
е изписана на стената на 

храма - фигура 2.
Всяка друга подред-

ба и интерпретация на 
Българската азбука Гла-
голица насочват изсле-
дователските процеси 
в невярна посока и са, 
най-меко казано, мани-
пулативни.

- Решихме няколко 
хиляди компютърни 
задачи, при които Ко-
нят от българския „Бо-
ляр  Шах” трябваше да 
тръгне от всяко играл-
но поле на шахматната 
дъска (без полетата на 
лодките) и да се върне 
пак там, откъдето беше 
тръгнал, без да попадне 
повторно в посетено от 
него игрално поле - фи-
гура 3.

- Бяхме видели, че 
ако човек легне във 
ваната - ложе в малка-
та камера на древното 
сакрално съоръжение 
в могилата „Голямата 
Косматка” и погледне 
към наклонената стена 
на капака на камерата, 
то погледът му ще склю-
чва с посоката на зенита 
ъгъл, равен на прецеси-
онния ъгъл на полюса 
на земната Еклиптика. 
В това съоръжение по 
недвусмислен начин 
древните са закодирали 
пространствено-време-

ви отношения, които са 
свързани с вечното дви-
жение на Земята, Слън-
цето и Неподвижното 
Северно звездно небе. 
Винаги се е знаело, че 
свещени съоръжения 
се строят на точно оп-
ределени места. Прави-
лата за това са свързани 
както с положението на 
обкета върху повърх-
ността на Земята, така и 
с времето, в което той е 
построен.

Ние твърдим, че в 
могилата „Голямата Кос-
матка” има множество 
белези за това, че съоръ-
жението в нея е свърза-
но с мъглявината М6543, 
намираща се в съзвез-
дието Дракон, където 
се намира и полюсът 
на Еклиптиката. На това 
място на Неподвижното 
Северно звездно небе 
се намира и Черното 
арийско Слънце.

- Познавахме и знаех-
ме да работим вече с 
„Археометъра” на Сент 
Ив Д’Алвейдър и с ар-
хеометричната му небе-
сна планисфера, чиято 
древност е минимум на 
15000 години. Позна-
вахме и Календара на 
Патриарх Енох, разли-
чаващ се от българския 
циклов календар само 
с липсата на „нулев” 
новогодишен ден. Бях-
ме видели древния 
Зодиак с девет зо-
диакални съзвездия 
и знаехме, че Z-та от 
съвременното зодиа-
кално съзвездие Риби е 
белег за начало и край 
на времената.

- Знаехме, че числото 
3,142857 е т. нар. „Закон 
на П”, като тройката и 
запетайката са началото 
на творческата дейност 
на Твореца със Слово, а 
дробната част е генезис-
ният закон на сътворе-
нието на расите, подра-
сите, народите и на все-
ки отделен човек тук на 
Земята. Този е законът, 
който поддържа извора 
на Живота вечен.

Фиг. 2
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- Проследихме ходо-
вете на Коня, така че той 
да се задържа в игрално 
поле по пет дни и полу-
чихме четири тримесе-
чия по 90 дни - фигура 
4.

Проследихме ходо-
вете на Коня, като на 
всеки ход поставяхме 
глаголическа буква за 
нарастващ и за намаля-
ващ ден през годината 
– фигура 5, така че 38-
ата буква (голям Юсъ, 
произнасяща се като Он/
Ом) да бъде на есенното 
равноденствие, когато 
денят на отминаващата 
година се разтваря в но-

щта, а тя зачева деня на 
идващата година. Така 
генезисната вибрация 
Он/Ом отиваше точно 
на мястото си в Доли-
ната на разума, за да 
бележи прехода от ви-
димото към невидимото 
и обратно два пъти през 
годината. Пренесохме 
Коня с лодките по во-
дите на времето от три-
месечие в тримесечие 
и ето че Конят се върна 
в игралното поле, от-
където беше тръгнал. С 
него се върна и буквата 
голям Юсъ, за да отбеле-
жи нарастващия ден на 
Новата година. Не за-

бравяхме нито за миг, че 
нарастването и намаля-
ването на деня през го-
дината винаги започва с 
първата буква от азбука-
та Глаголица - Азъ!

- Взехме за база раз-
стоянието от „Голямата 
Косматка” до най-външ-
ната тангента към черно-
морския бряг на Бълга-
рия и построихме върху 
картата на Балканския 
полуостров шахматна-
та дъска на българския 
„Боляр Шах”. Оказа се, 
че Долината на разума 
обхваща изконните бъл-
гарски земи, където бъл-
гарите са живели отколе 

и са оставили 
името си на-
веки - фигу-
ра 6!

  Началното 
поле на стар-
та на коня по 
ш а х м ат н ат а 
дъска, съот-
ветно върху 
географската 
карта, е точ-
но указано на 
фигура 3 по 
следните при-
чини:

1. Там се 
намира обек-
тът „Голямата 
Косматка”;

2. Сборът 
от номерата 
на полетата 
по вертикала-

та на симетрия (стебло-
то на Дървото на Живо-
та) е числото 270, което 
е число на генезисния 
цикъл на българите;

3. Сборовете от но-
мерата на полетата от 
двете му страни са чис-
лото 11, което е царско и 
жреческо число;

4. По стеблото на 
Дървото на Живота по-
зиционират и други го-
леми светилища на тра-
ките и на българите.

Така всеки ход на 
Коня от българския 
„Боляр Шах” през ця-
лата година ще показва, 
в зависимост от съот-
ветстващата му глаголи-
ческата буква, с какви 
енергии и сили ще кон-
тактува човек, когато 
е на мястото, където е 
Конят! А като се знаят 
вербалните, цветовите 
и музикалните съответ-
ствия на глаголическите 
букви, вече ще можем 
да усетим какво чудно 
видение е бил Белият 
Конник, обикалящ през 
годината България, за 
който Ванга говореше 
приживе.

Написаното и казано-
то дотук не се побира в 
рамките на Методоло-
гията на класическата 
наука за изследване на 
физическите и генезис-
ните закони на Миро-
зданието.

По тази причина мно-
го от изложените знания 
ще останат неразбра-
ни и неразбираеми за 
онези, които нямат не-
обходимата интердис-
циплинарна подготовка 
в областта на Физиката, 
на Математиката, на Хи-
мията, на Астрономията, 
на Историята и Филоло-
гията, както и в областта 
на другите естествени 
науки. Особено нераз-
брани и по тази причина 
невероятни ще се ока-
жат изложените знания 
за онези, които са от-
хвърлили невидимото 
и изцяло са потопени в 
клоаката на материята 
на езическата философ-
ска Ноосфера. От такива 
човеци, пък дори и све-
тила в отделни области 
на съвременната индук-
тивно-описателна Наука, 
ние, освен отрицание, не 
очакваме нищо друго! И 
тъй като съгласно прие-
тия от нас дедуктивен 
метод за изследване 
на Мирозданието вре-
мето е тензор на про-
странството, очевидно 
съвременната „класи-
ческа” индуктивистка 
(материалистична) На-
ука е изчерпала своите 
възможности, ако ли в 
областта на модерните 
Нанотехнологии да има 
и нобелови лауреати! По 
тази причина ние, опре-

деляйки себе си като из-
следователи, ползващи 
достиженията и на двата 
метода на изследване 
(индуктивен и дедукти-
вен – б. а.), заявяваме 
изложените знания, до 
които сме се докоснали, 
само като синтез от изу-
чаването на външното 
единство и вътрешното 
многообразие на онази 
Наука, която може да се 
нарече единствено ис-
тинска!
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събрал и разказал Лука ВЕЛЧОВ, Румъния

Предание на квартал МАТЕЙ ВОЕВОД 
– Търговище, Дъмбовица

Някогашното село Матей Воевод, разположе-
но на около 2-3 км от Търговище, днес е квартал 
на града, а произходът му е много стар. Селище-
то има 577 домакинства с около 3000 жители, по-
голямата част от които са с българско потекло. 
Те разказват, че прадедите им са основали този 
квартал още през 1440-1442 година и че са на-
следници на онези българи, избягали от Търново 
(България) вследствие кървавото потушение на 
въстанието през 1438 г. от отоманските войски.

Легендата разказва, че Матей Бесараб – вла-
детел на Влахия, при едно отиване на лов минал 
през въпросното село край Търговище и виждай-
ки добре уредените му домакинства, просторни-
те и плодородни земи наоколо, възкликнал: “Ей 
такива селища би искал да има Матей Воевод!” 

По-късно, когато потомствата говорели за 
трудолюбието и доброто стопанисване на села-
та, те казвали: “като в селото на Матей Воевод”. И 
така му останало името.

Известно е също така от историята, че Матей 
Бесараб е приел група български заговорници, 
които са му поискали помощ в борбата срещу 
турската империя. Говори се, че владетелят ги 
приел много сърдечно и изпратил с обещания. 

ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ 
НА БЪЛГАРИТЕ В РУМЪНИЯ

Фиг. 6
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Ясен КАВАДАРКОВ

Какво знаем за ита-
лианските булгари и 
тяхното участие в ита-
лианската култура?

И кои са италиански-
те булгари, заселили се 
в Италия по времето на 
западноримския импе-
ратор Хонорий (Хунор) 
(395-408 г.) като негови 
наемни воини, после с 
Атила Боян Дуло (429-
453 г.) вече хуно-булга-
ри или като бойци на ви-
зантийския император 
Юстиниан Велики (527-
565 г.), или с лангобард-
ския крал Албоин   през 
568 г., с Алциок през 632 
г., със сина на Кубер - Ла-
чин (в периода 678-693 
г.). Лачин бил поканен от 
италианските булгари 
да стане техен херцог 
и да се ожени за дъще-
рята на покойния им 
херцог, който нямал си-
нове. Това било първото 
преселение на булгари 
от в Италия. То било пос-
ледвано от нови мощни 
преселения през Х, XI, 
XII, XIII в. Последното е 
свързано с османското 
проникване на Балкани-
те през XIV в.

На италианската кар-
та откриваме седем Бул-
гарии. Огромен е броят 
на топонимите, произ-

БУЛГАРИТЕ
В ИТАЛИАНСКАТА 
КУЛТУРА

лизащи от Булгария и 
затова ще ги разгледа-
ме другаде. Но личните 
имена показват нацио-
налността на над пет ми-
лиона италиански бул-
гари - Булгаро, Болгаро, 
Болкаро, Буркеро, Бул-
гари, Болгари, Боргаро, 
Кане и др. А тези, които 
носят други фамилии?

Издадени са книги 
от известни учени за 
италианските булгари и 
техния принос в итали-
анската култура на анг-
лийски, немски, френс-
ки, италиански. Дело са 
на Масон, Шмид, Амати, 
Фантуци, Оливери, Вин-
ченцо, Д’Амико, Шишма-
нов, Макушев, Дринов, 
Георги Георгиев.

Нужно е да се отбеле-
жи поне част от италиан-
ските булгари, станали 
духовници: абати - Бул-
гарелус - 1047 г. и Булга-
рело - 1190 г. в Равенско 
(Емилия).  Абатеси - Ана 
Булгари в Амалфско 
(Кампания) - 1186 г. и 
Еренанда де Булгари в 
Равенско (Емилия) - 1347 
г. Викарий Булгаро в Ра-
венско (Емилия) - 1290 
г. Епископи - Ардицоне 
във Верчели (Пиемонт) 
12 в. и Фермо Булгари 
от булгарската местност 
Сан Андреа де Монте 
Сико (Умбрия) - 1148 

г., Монтемелино в Пе-
руджа (Умбрия) - 1290 
г. Кардинал - блажения 
Пиетро Булгаро (560-
605 г.) в Рим. Блаженият 
Пиетро Булгаро е роден 
в Салусола преди наста-
няването на съюзените 
лангобарди и булгари в 
Италия в 568 г.

Дали по потекло е 
от дошлите през антич-
ността или през Средно-
вековието булгари - не 
се знае. Но Пиетро Бул-
гаро расте, образова се 
сред своите връстници 
от ред националности 
(и през 16 в., в италиан-
ските университети са 
зарегистрирани седем-
надесет националности 
от Италия).

Колко трябва да е 
бил образован, какви 
таланти е притежавал, 
какви възможности му 
е дала църквата - да ста-
не кардинал не в някоя 

отдалечена област, а в 
Рим. Да бъде в обкръже-
нието на папата.

Тук трябва да отбеле-
жим рода Католинджи 
де Булгаро (датите тук 
са само споменати в ак-
тове). От този род про-
излиза граф Кадоло (дал 
родовото име) 953-988 г. 
Той през 953 г. е напра-
вил дарение на църква-
та и е основал манастир. 
Имал е пет деца: ЛОТА-
РИО (994-1027 г.), също 
основал през 994 г. оби-
тел, а през 1006, 1027 г. 
продължил да дарява 
друга. Дъщеря му е Св. 

БЕРТА (1072-1075 г.) аба-
теса, бенедиктинците я 
честват през май. И бра-
тята й - ЛОТАРИО - 1006 
г., РАНИЕРИ - 1027 г., УГО 
- 1034 г. и КАДОЛИНД-
ЖО ГУЛИЕЛМО БУЛГА-
РО (1034-1073 г.), женен 
за графиня АДЕЛЗИДИ 
БУЛГАРО. БУЛГАРО е да-
рител (1034, 1048 г.) на 
катедралата на Лука и 
на два манастира. Като 
васал на Свещената 
Римска империя на гер-
манския народ е бил в 
свитата на дук и маркиз 
Готофридо Лоренски 
през 1058, 1061, 1070 г. 

През 1068 г. е присъст-
вал на изпитанията, на 
които са били подложе-
ни съдените в миналото 
- процеса на калугерите 
от Баломбброзо и све-
топлугския епископ на 
Флоренция. Булгаро е 
така силно повлиян от 
видяното, че става мо-
нах. Същата година ста-
нал абат на манастира 
на Сеттимо по пътя за 
Флоренция - Пиза. Уми-
ра през 1073 г.

Синът му УГО 
(1072-1096 г.) е 
назван ЗНАМЕ-
НИТИЯТ ГРАФ, 
ОСНОВАЛ през 
1080 г. болни-
ца, през 1088 г. 
- църква, през 
1089 г. - обител. 
През 1096 г. пос-
троил и дарил 
абатство. През 
същата година 
след кончината 
на жена си е съз-
дал болница за 
бедни поклон-
ници, същест-
вувала до сре-

дата на 18 в. Уго имал 
четирима сина. Двама 

- РАНИЕРИ (1097-1099 г.) 
и ЛОТАРИО (1097-1105 г.), 
умират бездетни, родът 
е продължен от четвър-
тия син - БУЛГАРИНО 
(1097 г). Той е участвал в 
първия кръстоносен по-
ход и е минал през ста-
рата родина - Балканска 
България. Бил е в Плов-
див и имал трима сина: 
УГО (1117 г.), оженен за 
БЕРТА (1163 г.), ГУИДО 
(1121 г.), РАНИЕРИ (1107-
1141 г.), който единствен 
продължава рода със 
сина си ГУИДО (1141 г.)

УГО (1097-1112 г.) 
през периода 1097-1112 

г. прави 21 дарения на 
църквата. Оженен е за 
АДЕЛАИДА, дъщеря на 
граф ГУИДО ДЕЛЛА ГЕ-
РЕРДЕСКА ДЕ БОЛГЕРИ. 
Най-малкият му син УГО 
(1114-1141 г.) от страна-
та на армията защитава 
интересите на Свеще-
ната Римска империя на 
германския народ в Тос-
кана. Като такъв се по-
явява в един документ 
наред с бъдещия импе-
ратор Фридрих Басоа-
роса. Синът на Уго е кар-
динал ГУИДО (1123-1150 
г.), канцлер на Римокато-
лическата църква. Кар-
динал Гуидо е участвал в 
организирането на Вто-
рия кръстоносен поход 
(1147-1149 г.). Той е бил 
изключителна личност.

НО НАЙ-ИЗВЕСТНИЯТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТОЗИ 
РОД Е НАПОЛЕОН БОНА-
ПАРТ.

Друг велик феодален 
булгарски род е този на 
Борджиите (известно е 
булгарското племе “БОР-
ДЖАНИ”. Владеел е град 
Субиако (Лацио). Бор-
джиите (Борджа) са от 
испанските (арагонски, 

каталунски булгари) и са 
се преселили в Италия 
през XV в. Най-прочу-
ти са Родриго Борджия 
(1431-1503 г.), станал папа 
Александър IV (1492-1503 
г.). Папа Александър IV е 
разделил света на ис-
панска и португалска 
сфера на колониална 
експанзия (1494 г.). Алек-
сандър IV и сродникът 
му Чезаре Борджия (ок. 
1476 -1503 г.) са унищо-
жили успешно органи-
зираната престъпност. 
Голяма помощ им е ока-
зала в тази борба Лукре-
ция Борджия (1480-1519 
г.), която е била ръко-
водител на секретните 
служби (пост, заеман 
в Балканска България 
винаги от сестрата или 
дъщерята на монарха и 
съвместяван с команд-
ващ химическите войс-
ки). Лукреция е известна 
с това, че е прочистила 
висшето общество от са-
мозванци. Борджиите са 
се стремели да обеди-
нят Италия. Чезаре Бор-
джия през 1499 г. поел 
управлението на Рома-
ния и се е проявил като 

Рим

Сиена

Урбино
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изключителен пълко-
водец и дипломат. След 
гибелта на Борджиите 
(1503 г.) италианците не 
повярвали в смъртта на 
Чезаре и чакали връща-
нето на своя спасител, 
докато не изминали сто 
години от рождението 
му и вече на всички им 
било ясно, че спасителят 
на народа не е между 
живите. Макиавели до-
казали, че Чезаре Бор-
джия е пример какъв 
трябва да бъде истинс-
кият монарх. В паметта 
на булгарите Борджии-
те останали национални 
герои.

Голям римски бул-
гарски благородничес-
ки род са Боргези. Те 
са дали папа Павел VI 
(Камилло Боргезе - 1552-
1621 г.), папа от 1605 г. 
Поддържал е последни-
те Рюриковци в борба-
та им за престола (акад. 
А. Фоменко доказа, че 
Лъжедмитрий е всъщ-
ност Рюрик). Павел VI е 
бил активен участник в 
контрареформацията и 
един от организаторите 
на Тридесетгодишна-
та война (1618-1648 г.). 
През 1606 г. е анатемо-
сал венецианското пра-
вителство и е наложил 
интердикт на Венеция 
във връзка с отказа й да 
преследва протестанти-
те.

Кардинал Спицион 
Кафарели Боргезе е пле-
менник на Павел VI. Пос-
троил е вила Боргезе 
и създал прочутата ко-
лекция Боргезе. Полина 
Бонапарт (1780-1825 г.) 
овдовява и след круше-
нието на Бонапартите 
става съпруга на княз 
Боргезе.

Това са част от голе-
мите радетели за създа-
ването на католическата 
италианска култура.

Защо в Болоня, с 
най-стария европейски 
университет, универ-
ситетската църква се 
казва Санта Мария дей 
Булгари?

За да намерим отго-
вор, трябва да се върнем 
в XI в., когато се е родил 
професор дел Булгаро де 
Булгари - Златната уста 
(ок. 1066-1167 г.). Учил е 
право при немеца Ирне-

рио, който пръв 
е възобновил 
римското право. 
От четирима-
та негови уче-
ници-док тори 
най-прочут е 
Булгаро де Бул-
гари - глосатор, 
продължител с 
десетилетия на 
делото на учите-
ля си. Ирнерио и 
Булгаро са съз-
дали най-стария 
западноевро -
пейски универ-
ситет – Болонс-
к и я . 

Като вика-
рий (губер-
натор) на Бо-
лоня проф. 
Булгаро де 
Булгари е 
издейс твал 
от импера-
тор Фридрих 
Барбароса и 
папата при-
знание за 
Б о л о н с к и я 
университет 
и привиле-
гии. Да, уни-
верситетът, а 
не правната 
школа, осно-
вана от Ир-
нерио! В чест 
на Булгаро 
е построе-
на църквата 
Санта Мария 
дей Булгари.

Н е к а 
обърнем пог-
лед на югоза-
пад към Сие-
на. Градът в 
началото на 
XIII в. е бил 
по-голям от 
сегашния с 
неговите 55 
хил. жите-
ли. Тогава 
особено са 
процъфтява-
ли изкуства-
та. Широко 
известна е 
С и е н с к а т а 
ж и в о п и сн а 
школа. От XIII 
до XIV в. Си-
ена е един от най-важ-
ните градове в Тоскана, 
след Рим, Флоренция и 
Венеция Сиена се мери 
с Флоренция. Известно 
е, че тя въплътява духа 
на Ренесанса, а Сиена 
- духа на Средновекови-
ето, при което достига 
изключителни успехи в 
готическото изкуство. 
Но впоследствие е дала 
и свой голям принос 
във Възраждането. Така 
тя участва и в двете епо-
хи на италианската кул-
тура. А в тези процеси 
са участвали и булгари. 
Един от тях е художни-
кът БАРТОЛОМЕО БУЛ-
ГАРИНИ. Роден в Сиена 
през XIV в., умира през 
1378 г., Булгарини е един 
от най-великите сиенски 

художници, известен е с 
псевдонима си Уголино 
Лоренцети. Ученик е на 
знаменития Пиетро Ло-
ренцети. Той е удостоен 
да му нарисува портрет. 
Първата му работа е от 
1345 г. в Палацо Публико 
в Сиена. През 1353 г. се 
проявява като миниатю-
рист. През 1369 г. е във 
Ватикана, където рисува 
за папския двор. Негово 
дело са Св. Богородица 
на трона на Св. Фран-
циск в Тиволи и също 
намиращите се там две 
крила от триптиха с Ма-

дона и ангел вестител, 
на предната страна на 
крилата и със Св. Фран-
циск и Людовик Тулузки 
на задната страна. През 
1373 г. е нарисувал една 
икона на болницата Ска-
ла в Сиена. Умира през 
1378 г.

Предизвикват въз-
хита картините на Бул-
гарини. Те се считат за 
съкровища на ред му-
зеи и картинни галерии 
- в пинакотеките в Лука, 
в Сан Пиетро Овале в 
Сиена, в пинакотека-
та на Сиена, в галерия 
Капитолина в Рим, в 
Лувъра, във Вашингтон-
ската национална гале-
рия.

Други творци булга-

ри в Италия са: 
Булгарино ди Симоне 

(XIV в.) от Сиена, мини-
атюрист. Около 1320 г. е 
рисувал в Сиена заедно 
с Колади Фуччо в “Книга 
на възхвалите” на орде-
на Санта Мария дей Ан-
джели.

Мартино Булгарини 
(XIV-ХV в.) е художник от 
Сиенската школа. Него-
ви са няколко стенописа 
в болницата Скала. Но в 
Палацо Публика в Сие-
на е главното му дело. В 
шестнадесет стенописа 
представя историята на 

сиенеца папа 
А лександър 
III. На арката, 
която дели 
съответната 
зала, рисува 
главите на 
е в а н г е л и с-
тите. Заради 
смъртта му 
стенописите 
са завършени 
от бележития 
Аретино Спинело и сина  
му Пари Спинело, което 
говори допълнително 
за значимостта му.

Антонио Боргарино 
(XVII в.) е художник от 
Урбино. Рисувал е мест-
ната църква Сан Анто-
нио.

Антонио  Канова 

(1757-1822 г.) е голям 
скулптор и виден пред-
ставител на класициз-
ма. Разпространявал е 
схващането, че “трябва 
да се поправя природа-
та по античен образец”. 
Канова е формулирал 
основите на космополи-
тическия академизъм.

Вартоломео Булга-
ро (XVI в.) от Рим. Зла-
тар и медальор. Бил на 
служба при папа Павел 
IV, изработил е шест 
медальона с лика на 
папата.

Джузепе Булгари-

ни (XVII в.). от Бреша. 
Резбар. През 1607 г. е 
направил двата анге-
ла от двете страни на 
средния олтар на храма 
в Орвато. През 1625 г. 
- дарохранителница за 
църквата Сан Гаетано в 
Бреша.

В наше време е све-

товноизвестен бижу-
терът Булгаро.

Нужно е да се из-
следва внимателно де-
лото на италианските 
българи - литератори. 
Нека отбележим някои 
от тях: Велизарио Бул-
гарини (XVI в.) от Сиена. 
Поет и критик. Живее 
и твори в Сиена. Участ-
ва в полемиката върху 
“Божествена комедия”. 
Считал е, че поезията е 
изкуство и между нея 
и морала не може да 
има никаква връзка. И е 
безполезно да желаем 
да превърнем лирика-
та в оръдие на морала, 
философията. Автор е 
на книгите “Размисли в 
защита на Данте върху 
беседата на Мацони” 
(Сиена, 1583 г.), “Отго-
вор на Капони” (Сие-
на, 1585 г), “Защита на 
отговор на книгата на 
“Възхвала и самоопре-
делението от Кариеро” 
(Сиена, 1598 г.)

Октавио (Октави-
нанус) Булгарини-Бул-
гаринис (1641-1712 г.) 
юрисконсулт и учен-до-
миниканец и писател, от 
село Кантиано, живял в 
Чимина. Писал е на ита-
лиански и латински.

Фраческо Булгарини 
(ХVII в.), писател.

Мариана Бенти Бул-
гарини (XVIII в.), оперна 
певица, гастролирала 
с голям успех в Париж, 
Виена, Лондон.

Абат Франческо дел 
Онгаро (1808-1873 г.) 
- драматург, автор на 
ред пиеси. Ще спомена 
“Крали Марко” и “Дар-
матинци”.

Ангиолина Булгари-
ни - съвременна итали-
анска писателка.

1703 г. е една тежка 
година за булгарите – 
епархиите са подчине-
ни на архиепископа на 
Охрид. Първа Юстини-
ана и патриарх на цяла 
Болгария са й отнети 
в Южна Италия и там 
вече не се е служело на 
булгарски език в цър-
квите и не се печатали 

книги на него, а само на 
италиански и латински 
езици.

Наполеон 
Бонапард

Лукреция Борджия
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Иван БУБАЛОВ

Връзките на Левски 
със Странджа и Бургаско 
идват от няколко посоки. 
Първо, от намерения-
та му да се заеме с едно 
широко и трудно дело 
– подготовка на всеоб-
що въстание в Българс-
ко. Второ, от търсене на 
посредничества и 
запознанства с до-
верени съратници 
и хайдушки войво-
ди. И в този смисъл 
непосредственото 
му участие като зна-
меносец в четата на 
Панайот Хитов през 
пролетта и лятото 
на 1867 година е по-
лезно за Левски и в 
полза на бъдещите 
му стремления. Са-
мият той прави са-
мопризнания в сти-
хотворния си опит 
за автобиография.
Станах и отидох 
в Стара планина,
с вярна дружина, с 
Панайот войвода,
юнаци народни 
– техен аз 
байрактар,
за година време 
всичко разгледах,
което не знаех – 
войводата аз питах,
главни друмища и 
тънки пътеки –
се ги бележа – 
занапред нам леки...

И наистина Левски 
търси чрез опитните 
хора пътища за бъдещата 
си дейност. А Хитов само 
една година по-рано 
(1866 г.) с чета, в която е 
и Хаджи Димитър, пре-
минава Дунав, през Риш-
ки проход, Карнобатско, 
Айтоско, стига край Бур-
гас, Русокастро, Дебелт 
и навлиза в Странджа и 
Хасекията. Хитов пише: 
„Потънахме в Хасекията 
като в море! На една во-
деница близо до Малко 
Търново седяхме около 
десет деня. Воденичарят 
беше кръклисчанин (ло-
зенградчанин). Той ни 
каза, че там върлували 
пет души турци с коне 
и много хора обрали по 
пътищата, но де да ги на-

мери человек...” 
Според преданията 

Хитов още тогава устано-
вява познанства в Сре-
децко и Лозенградско, 
които вероятно предава 
на В. Левски при съвмес-
тната им обиколка през 
1867 година. Тогава те 
бродят около Сливенс-
ко, Котленско и с. Ичера, 
близо до Средец. В пре-
данието от село Г. Буко-
во, запазено от внука 
на Никола Кирязов Сар-
муков (Сербеза, Бургас, 
ул. „Карлово” №6 – Н. 
Коюмджиев), се твърди, 
че чрез П. Хитов Левс-

ки установява връзка 
с Коста Янов – Коюмд-
жи Коста – златар от 
Буково, и с учителя в 
с. Бръшлян (Сармашик) 
Петър (Пею) Д. Кипри-
лов от лозенградско-
то село Пирок. За този 
случай и в с. Бръшлян 
е запазен споменът за 
нощуването на Левски в 
селото. Съвпаденията не 
носят случаен характер, 
тъй като са свързани с 
едни и същи лица, дълги 
години живели в народ-
ната памет, неизвестни 
едно за друго.

В Бръшлян Левски е 
доведен от с. Звездец, 
Малкотърновско, при-
дружаван от Желю Не-
дков, бръшлянченин, 
временно учителствал 
в Звездец, и от Никола 
Сармуков (Сербеза, по-
късно комита от Пре-
ображенското въста-
ние, 1903 г.) от Г. Буково. 
Сармуков е бил осемна-
десетгодишен младеж 

и чрез него П. Хитов е 
осъществил връзката 
на Левски с Коюмджи 
Коста, когото Хитов поз-
навал от обиколката си 
в Средецко през 1866 
г. В Бръшлян Левски се 
срещнал с Киприлов от 
Пирок, който бил тога-
ва там учител (по-късно 
свещеник). Левски е от-
веден да нощува в къща-
та на Петко чорбаджи, 
тъй като е имал само 
една дъщеря – Рада, око-
ло петнадесетгодишна, 
която запазила спомена 
за Апостола и го преда-
ла на щерките си Мара и 

Ирина Дим. Панайотови. 
Когато записахме сведе-
нието през 1965 година, 
баба Мара бе на 93 го-
дини. Къщата на майка 
й Рада още е запазена в 
с. Бръшлян. В нея живя 
и почина (през 1988 г.) 
по-малкият им брат Па-
найот Димитров. Левски 
спал в одаичката откъм 
стълбището. Тя има две 
прозорчета и през пода 
- таен вход (кепенец) за 
яхърите в приземния 
етаж, с изход през за-
дния двор. На другия 
ден Сармуков се завър-
нал в Г. Буково, а Левски 
и Киприлов заминали 
за с. Чеглаик (сега в Тур-
ция). Вечерта отседнали 
у годеницата на Кипри-
лов, Станка Кържова. 
Оттук продължили за 
Дерекьово-Пирок-Кара-
Хадър-Каваклия-Лозен-
град.

Последното пъту-
ване на Левски през 
Странджа вероятно 

е станало през есента 
на 1872 година. Това са 
най-напрегнатите дни 
за Апостола, когато след 
залавянето на Димитър 
Общи и пълните му при-
знания турската власт е 
разпространила лика на 
Апостола и го търси под 
дърво и камък. Левски 
все по-често се завър-
та около Ловеч, за да 
окуражи незаловените, 
изплашили се съзаклят-
ници на ловчанския ко-
митет, но понякога той 
се отдалечава, крие сле-
дите си. Стоян Заимов 
пише: „В тези разгоре-

щени дни на 
ш п и о н с к а 
хайка Левски 
се скиташе на 
юг от Балка-
на, бидейки 
пр е д р е ш е н 
ту в дрехи-
те на козар, 
на дървар, 
ту в дрехите 
на опърпан 
светогорски 
монах” (вж. 
Ст. Заимов. 
В миналото, 
1983, с. 230). 
През това 
време Левски посе-
щава Пазарджик, Хас-
ково, Чирпан, Стара и 
Нова Загора, а от 6 до 
14 ноември е на ня-
колко пъти в Сливен, 
Ичера, Котел, Ямбол. 
Предполага се, че тога-
ва е посетил Карнобат 
за втори път, тъй като 
познанствата и връзки-
те му с карнобатлии (по 
спомените на Хитов) са 

още от 1867 годи-
на, когато четата на 
Хитов, в която е бил 
Никифор Н. Минков 
от Карнобат (вж. 
„Карнобатска прав-
да”, бр. 2, 23.І.1968 
г.) се намира около 
Сливен.

Горните приме-
ри са от сериозни 
източници: съвре-
менници и спод-
вижници, краеведс-
ки издания, писме-
ни и устни преда-
ния, съхранени в 
народната памет. 
Всички те макар и 

без исторически доку-
мент) затвърждават у нас 
убеждението, че когато 
Левски е пребивавал в 
Цариград, при удобен 
случай на отиване или 
завръщане, е премина-
вал през Бургас. Оттук 
веднъж се е насочвал 
към Странджа – през се-
лата на Малкотърновско 
и Средецко за Лозенг-
рад и Одрин. Друг път, 

172 години от рождението на Васил Левски

Левски в преданията 
на Бургаския край

през Айтос и Карнобат 
за Ямбол, Котел, Сли-
вен и Стара Загора. А 
от документалното на-
следство категорично 
се доказват постоянни-

те връзки на Левски с 
революционните коми-
тети на последните че-
тири града.

P.P. Снимките са ори-
гинали от личния архив 
на автора за село Бръш-
лян.

Бюст-паметник на Васил 
Левски в Морската гради-
на на Бургас

Сн. Авторът – 2009 г.

Къщата на Петко Димитров Панайотов
в с. Бръшлян, в която според преданието е нощувал Левски през 1871 г.
Сн. Иван Бубалов – 8-ми юни 2009 г.

Свещеник Петър Кипри-
лов от с. Пирок /сега 
в Турция/, учител в с. 
Бръшлян. През 1871 г. е 
посрещнал Левски и го е 
придружавал от Бръшлян 
до родното си село Пирок, 
където Левски му госту-
вал, а после Киприлов го  
изпратил за Лозенград и 
Одрин

Никола Кирязов Сармуков 
от село Голямо Буково 
Средецко придружавал 
Левски през с. Звездец до 
Сармашик /Бръшлян/ в 
1871 г., където го свързал 
със свещеник Киприлов

Баба Ирина Димитрова 
Панайотова от с. Бръш-

лян запазила спомена от 
майка си Рада /дъщеря 
на Петко чорбаджи/ за 

нощуването на Левски в 
Бръшлян /някогашното 

Сармашик/
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3. август
Преп. Исакий, Фавст 

и Далмат
1927 – умира Стоян 

Михайловски, писател, 
автор на химна на све-
тите братя Кирил и Ме-
тодий, роден в гр. Елена 
през януари 1856

1636 - в едно изло-
жение до Конгрегация-
та си в Рим Филип Ста-
ниславов се подписва 
като „българин, апосто-
листически мисионер 
в Царство България”. В 
книгата си за културни-
те прояви на българския 
народ от петнайсети до 
осемнайсети век Геор-
ги Нешев се спира и на 
българо-католическата 
дейност през седемнай-
сети век и установява: 
„Това народностно са-
мосъзнание, изявявано 
по време, когато Бълга-
рия не съществува като 
самостоятелна държа-
ва и е почти забравено, 

ще срещнем и по-късно както 
в редовете на „Абагар”, посве-
тени „роду своему болгарско-
му, така и в многобройните 
писма на Станиславов, под-
писващ се „българин, апосто-
лически мисионер в Царство 
България”. „Абагар” е една от 
първите печатни български 
книги и печатана с кирилица 
в Рим през 1651 г. именно от 

Филип Станиславов. Изложението е изпратено от 
родното село на Станиславов, Ореше, разположе-
но на осем км югозападно от Свищов, където през 
1635 г. е изпратен от Рим за България.

4. август 
Св. 7 отроци е Ефес. Прпмчца Евдокия
1924 - умира Иван Ангелов, художник, роден в с. 

Бреница, Врачанско, през 18 април 1864 г.
1873 - Христо Ботев порицава във в. „Независи-

мост” политиката на приятелство между официал-
на Гърция и Турция като противна на самия човеш-
ки разум при дадените по онова време обстоятел-
ства. Повод му дава съобщението, че гръцкият крал 
Георги удостоил султана с висок орден. По думите 
на Ботев това е „помен” на някогашната гръцка сла-
ва и старовременна елинска чест. Ботев осмива и 
вестник „Ла Турки”, според който общите врагове 
на Гърция и Турция - „славянските племена, пансла-
визмът, славянските комитети Русия, Сърбия, бъл-
гарите, дякон Левски, Каравелов и пр. правят необ-
ходимо гръцко-турското приятелство.

5. август
Мчк Евсигий

1924 – умира Теодор Теодоров, политик, ми-
нистър-председа-
тел, председател на 
Народното събра-
ние, роден в гр. Еле-
на на 27 март 1859 г.

1947 – започва 
съдебен процес сре-
щу лидера на опо-
зицията в България 
Никола Петков.

1905 - Пейо 
Яворов изпълнява 
длъжността дра-
матург в Народния 
театър. След едно-
годишна команди-
ровка в Париж през 

НОв БЪЛгаРсКИ КаЛЕНДаР
1906-1907 г. Яворов е артисти-
чен секретар на театъра от 1908 
до 1913 г. На тоя пост той оставя 
светли дири в българския театър. 
Видната българска актриса Адри-
ана Будевска печата в „Златорог”, 
книга осма, 1924 г. спомен под 
заглавие „Яворов в Народния те-
атър” и в заключение казва: „Така 
Яворов сложи един здрав камък в 
градежа на нашата сценична реч 
и ний, артистите, сме му бла-
годарни за това. Той работеше 
скромно, мълчаливо, като всеки 
голям худож-
ник... Беше 
тактичен и 
със съзнание... 
Той не искаше 
поклонение, 
но служеше 
на нещо свя-
то, на нещо 
п о - г о л я м о 
от него - на 
б ъ л г а р с к и я 
театър, на 
българската 
реч в него.”

6. август
Преображение Господне
1866 – роден в село Жеравна Георги Бинчев, ви-

ден български геолог, действителен член на Българ-
ското книжовно дружество, умира на 1 март 1955 г.

1923 - ЦК на БКП в присъствието на Васил 
Коларов, делегат на Коминтерна, и по негово-
то неотстъпно настояване, решава да пристъпи 
към подготовката на въоръжено въстание. Към 
него се присъединява и Георги Димитров, комуто 
се дължи първоначалното решение на БКП непос-
редствено след деветоюнския преврат за неутра-
литет в конфликта между две буржоазии - градска-
та и селската. С решението се отменя възприетата 
по деветоюнския преврат тактика и се проповядва 
единен фронт на всички трудещи се и установява-
не на работническо-селско правителство. Свиква 
се съвещание на ръководителите на военната ор-
ганизация в партията. Това не ще да е останало в 
тайна за държавното разузнаване и непосредстве-
но след това се появява първият закон за защита 
на държавата, резултат на разузнаването вътре 
в БКП и специално във военната й организация, 
където не всички членове са били здрави. На 12 
септември, в три часа след полунощ, властта арес-
тува десетки ръководни комунисти. На 24 декем-
ври министър-председателят проф. Александър 
Цанков при една реплика на комунистите в Народ-
ното събрание се обръща към тях с думите: „Вие 
готвехте преврат и затова арестувахме!”

7 август
Прмчк Дометий
1951 – умира епископ Йоан Гаруфалов, духовен 

глава на католиците от И зточен обред в България, 
роден в Малко Търново на 15 август 1887 г.

1887 - руското правителство уведомява руския 
представител в Букурещ, прословутия Хитров, че 

то „окончателно реши да смята княз Фердинанд 
за узурпатор, стоящ вън от закона, поради което 
действията, насочени лично против него, не мо-
гат да се считат за предосъдителни и наказуеми”. 
Нарежда се на Хитров да окаже съдействие на лица 
благонадеждни, изявили готовност да взема дейно 
участие за отстраняване на Фердинанда от Бълга-
рия. Потвърждават се думите на княз Александър 
Батенберг, че не личността на княза, а фактът, 
че престолът на българските царе би бил зает 
от владетел с воля да бди над независимостта на 
страната — ето причината за руската опозиция, 
която се изражда и в политически убийства като 
онези на министър Христо Белчев, дипломата д-р 
Константин Вълкович и на самия Стефан Стамбо-
лов. Поразителен е случаят с убийството на д-р 
Вълкович. В книгата „Авантюри на руския царизъм 
в България”, с предговор от Васил Коларов, излязла 
в Москва през 1935 г., се изтъква черно на бяло, че 
решението за убийството му назрява в края на 1891 
година. В убийството са непосредствено посветени 
освен българи, още и председателят на Петербург-
ското славянско благотворително общество граф 
Игнатиев, руският посланик в Цариград Нелидов и 
агентът на външното министерство в Одеса Путята. 
Убийците Орловски и Дражев след престъплението 
си със съдействие на руския посланик Нелидов се 
скриват на руски параход, който ги отвежда обрат-
но в Одеса. За всичко това знаят и одобряват вън-
шният министър Гирс и лично император Алексан-
дър Трети, който, за да бъдат извън всяка опасност, 
смята, че двамата убийци трябва да бъдат изпрате-
ни не в Сибир, а чак във Владивосток!

8. август
Св. Емилиан Изповедник, еп. Кизически. Мчк 

Трендафил Загорски
1674 - умира Никополският католически епис-

коп Филип Станиславов, автор на първата българс-
ка печатна книга „Абагар” в 1651, роден в с. Ореше, 
Свищовско, 1610 г.

1843 – роден в Казанлък д-р Христо Стамболски, 
учен и общественик, умрял на 2 май 1932 г.

1867 – са убити на австрийския параход „Гер-
мания” революционерите Никола Войводов и 

Цвятко Павлович

9. август
Св. Ап. Матия

1877 - първи дни на 
Шипченската епопея, в 
която Българското опъл-
чение изиграва решава-
ща роля за хода на Руско-
турската война.

1886 – детронация 
на княз Александър Ба-
тенберг от офицери, оръдия на руската импер-
ска политика.

1928 — умира Антон Попстоилов, фолкло-
рист, член на БАН, родом от 
село Лешко, Горноджумайско, 
сега Благоевградско. Дирек-
тор и уредник на Етнографския 
музей в София. Записва и пуб-
ликува народни умотворения. 
Автор е на сравнителни про-
учвания на отделни мотиви из 
областта на народните песни, 
обичаи, предания и вярвания.

Стоян Михайловски

Филип Станиславов

Теодор 
Теодоров

Адриана 
Будевска

Никола Войводов

Цвятко Павлович

Антон 
Попстоилов

Никола Петков

Пейо Яворов
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Борислав 
ИВАНОВ

Абсолютният Бог 
повелява на хората 
да спазват морални 
закони, защото в про-
тивен случай мътният 
поток на безнравстве-
ността ще удави Духа 
и ще превърне бого-
подобните човешки 
създания в жалки 
бездуховни животин-
ски твари. Обявявай-
ки себе си за пълно-
мощник на Божията 
воля на Земята, уни-
версалната църква на 
абсолютния Бог пре-
дявява правото си за 
абсолютна духовна 
власт в обществото. 
И наистина, овладe-
ли информационния 
монопол в държава-
та, първите книжов-
ни религии на абсо-
лютния Бог не търпят 
свободомислие сред 
вярващите и клира, 
така както не допус-
кат съществуване 
на конкурентни кул-
тове. Но за да е пот-
ребна на постоянно 
развиващата се циви-
лизация и за да не се 
превърне в мрачен 
инквизитор на духов-
ния прогрес, църква-
та също се нуждае от 
развитие, което труд-
но би се зародило 
вътре в нея, имайки 
предвид нейната дог-
матическа същност, 
заложена в кано-
ничните книги. През 
Ср е д н о в е ко в и е то 
реформите в систе-
мата на църквата и 
в нейния книжовен 
канон се извършват 
неимоверно мъчи-
телно, с цената на 
низвергнати йереи, 
на масови въстания, 
на продължителни 
войни и дори с це-
ната на църковно 
разцепление. Из-
ключително религиоз-
ният мироглед на то-
гавашните хора често 
превръща идейните 
противоречия в рели-
гиозни спорове, които 
от своя страна пре-
растват в политичес-
ки конфликти поради 
централното поло-
жение на църквата в 

ЛЮБИМЦИ НА БОГА
държавата. И все пак, 
народното недоволс-
тво и опозиционните 
настроения към свет-
ската и религиозна 
власт намират изява 
в духовни движения, 
начело на които със 
свои оригинални уче-
ния застават личнос-
ти-светци, признати 
от вярващите за най-
автентични послани-
ци на абсолютния Бог 
и за най-доверени из-
разители на неговата 
воля. Заклеймени от 
официалната църква 
като ереси и врагове 
на религията, масо-
вите неортодоксални 
движения са истинс-
кият двигател на ре-
форматорството през 
Средновековието.

Самата идея за аб-
солютния Бог навеж-
да на мисълта, че той 
осенява с прозрение 
за правилния път във 
вярата само най-це-
нени и харесвани от 

него духовни водачи, 
избрани от него за из-
правители на погреш-
ния канон, виновен 
според еретиците за 
неправдите в обще-
ството. Светците - ре-
форматори на вярата, 
и техните последова-
тели странстват по 
света, за да разпро-
страняват учението 
си сред населението, 
повярвало, че са пра-
тени от Бога негови 
любимци, с мисия 
да възстановят най-
чистата и истинна 
вяра. Средновеков-
ните българи ги на-
ричат с името бого-
мили, което на езика 
на волжките българи 
звучи „худаяри”, а от-

там идва названието 
„кудугери”, с което 
стават известни на 
много места на Бал-
каните. Самите бого-
мили твърдят, че са 
достигнали съвър-
шенство в познание-
то и в служенето на 
Бога. Средновеков-
ните хора вярват, че 
само доверени лю-
бимци на абсолютния 
Бог биха могли успеш-
но да ходатайстват 
пред него, да се сми-
ли над техните мъки 
и да им помогне. Ето 

защо, на богомилите 
се възлагат не само 
надеждите за пропо-
вядване на най-чис-
тата и истинна вяра, 
но им се приписват 
богослужебни фун-
кции за извършване 
на ритуални дейс-
твия, предназначе-
ни за „измолване” на 
божията милост, най-
често за спасение 
на душата, последна 
утеха за страдащите 
и умиращите. Така че 
богомилските движе-
ния се проявяват в 
качеството на реални 
еретически църкви 
със своя йерархичес-
ка структура, свеще-
ни книги и ересиарси 
(ересиарх - глава на 

еретическа църква), 
разбира се, без мате-
риалната и обредна 
разточителност, при-
същи на официална-
та църква. Според до-
кументалните извори 
често богомилството 
се изповядва от насе-
лението тайно, пара-
лелно с официалната 
вяра, което говори за 
силно разколебано 
доверие в ортодок-
салната църква и в 
нейните свещенослу-
жители. Не са редки 
случаите на съпри-

частност към 
богомилските 
идеи на висо-
копоставени 
в държавата 
аристократи и 
духовници.

Всебългар-
ската истори-
ческа лето-
пис от 1680 
г. „Джагфар 
Тарихи” гово-
ри за големи 
худаярски (бо-
гомилски) об-
щности през 
11–13 век в 

Скития (Стара Велика 
България), Северното 

Черноморие и Крим. 
Летописът дава све-
дение за изтъкнатия 
богомилски водач 
Худаяр (Богомил) 
от рода Дуло, син 
на киевския велмо-
жа Мала и внук на 
волжко-българския 
кан Алмиш Джафар 
(895–925 г.), развил 
изключително актив-
на богомилска дей-
ност през 10-11 век на 
територията на Ду-
навска България, Ви-
зантия и Бесарабия. 
Худаяр се запознава 
с идеите на маздакиз-
ма от един дунавско-
български маздакис-
тки жрец, нелегален 
бежанец в гр. Аккер-
ман (днес гр. Белго-
род Днестровски, 
Украйна), който бил 
един от ръководи-
телите на бунта сре-
щу покръстването, 
извършено от княз 
Борис (852–989 г.). 
„Джагфар Тарихи” 
се опитва да пред-
стави маздакизма 
като религиозно 
течение в торе-танг-
ристки традиционни 
норми и митология 
(тангризъм), което, 
разбира се, не отго-
варя на историческа-
та реалност. Учение-
то на Худаяр допълва 
маздакистките идеи 
с някои християнски 
елементи. Под него-
во духовно влияние 
попада дори волж-
ко-българският кан 
Масгут (1004-1006 г.). 
Почитта сред народа 

към Худаяр (Богомил) 
била толкова голяма, 
че на гроба му в град 
Аккерман (дн. Бел-
город) бил издигнат 
мавзолей. Името Бо-
гомил-Худаяр, с което 
са известни повечето 
богомилски лидери 
- поп Богомил, Йере-
мия Богомил, Васи-
лий Богомил (Василий 
Врач) и т. н., опреде-
лено идва от народ-
ното наименование 
на самото еретическо 
движение и е по-ско-
ро титла на неговия 
водач, отколкото лич-
но име. Почитта към 
богомилите навярно 
черпи вдъхновение 
от най-старата кни-
жовна монотеистич-
на религия – юдаиз-
ма, където божии из-
браници, светци-про-
роци са поставени 
за съдии и духовни 
водачи в държавата, 
и където любимецът 
на бога Давид (на ста-
роеврейски Давид 
означава „любимец”, 
„възлюблен”) се из-
дига до родоначал-
ник на царската ди-
настия. Не случайно 
„Джагфар Тарихи” от-
крива основателя на 
богомилството (ху-
даярството) Богомил 
(Худаяр) в личността 
на Дауд (Давид) от 9 
век, син на охридс-
кия кавхан от рода 
на Билигите Габдула 
Карамат (Хуррамит?), 
повече познат като 
кавхан Исбул. Извес-
тният в нашата исто-



Български дух 113 - 9 август 2009 г.

от светлина”) - вж. 
фиг. 1. Между впро-
чем, според „Джаг-
фар Тарихи” едно 
от имената на кан 
Аспарух е Маджар. 
Дали пък то не наме-
ква за маздакистка 
принадлежност на 
основавателя на Ду-
навска България. Гар-
ван на златен фон бил 
изобразен върху зна-
мето на изключител-
но влиятелното сред 
мюсюлманите във 
Волжка България су-
фитско братство „Ел 
Хум” (Благоденствие), 
което подобно на бо-
гомилите в Дунавска 
България взаимства 
много от идеология-
та на маздакизма.

Източните рели-
гиозни учения - Ма-
нихейство (3 век), 
Маздакизъм (края на 
5 век), Хуррамитство 
(8 век), Богомилство 
(Худаярство) (9 век) и 
редица други ереси, 
възникват в духовно-
то пространство на 
нравствената Зоро-
астрийска вяра, въз-
приемайки идейните 
постановки на запад-
ния гностически дуа-
лизъм и елементи от 
съвременни тогава 
световни религиозни 
доктрини като Хрис-
тиянство, Будизъм, 
Ислям и пр. Тези ду-
ховни движения въз-

никват като реак-
ция на изострени 
обществени кон-
фликти, най-чес-
то предизвикани 
от арогантно на-
лагане на чужда 
книжовна вяра от 
външни сили и е 
напълно логично 
да взаимстват най-
модерните рели-

гиозно-философски 
идеи за своето време. 
В началото неприми-
рими срещу офици-
алната църква, посте-
пенно ересите сбли-
жават позициите си с 
нейния господстващ 
канон, катализират 
реформи в църковна-
та и държавна власт, 
и на практика в един 
по-продължителен 
период спомагат за 
приспособяване на 
населението към ус-
ловията на ортодок-
салната религия.

(Следва 
продължение)

гр. Бургас, 
22.07.2009 г.

рия кавхан Исбул се 
изявява като непри-
мирим противник на 
римо-византийската 
християнизация и сла-
вянизация на Бълга-
рия, оглавява болярс-
кия бунт против пок-
ръстването през 865 
г. и е екзекутиран от 
княз Борис (852–989 
г.). Също под име-
то Кул Дауд (Давид) 
„Джагфар Тарихи” 
посочва създателя 
през 1150 г. на изклю-
чително влиятелното 
суфитско братство на 
„гарваните” „Ел Хум” 
(Благоденствие) в 
мюсюлманска Волжка 
България, застанало 
начело на държавата 
в най-тежките дни на 
вражески нашествия. 
В историята влиза 
Джавидан (- 816 г.), 
името определено 
идва от Давид, во-
дач на хуррамитите, 
религиозно револю-
ционно движение в 
Азърбейджан (древн. 
Мидия, Североиз-
точен Иран) срещу 
арабските завоевате-
ли и срещу насажда-
ния от тях книжовен 
ислям. „Хуррамити” 
означава на ирански 
„последователи на 
правата вяра”, под 
която те разбира-
ли Зороастризъм и 
Маздакизъм с хрис-
тияно-ислямски еле-
менти. Хуррамитите 
са съвсем близки по 
идеология до бого-
милите и несъмнено 
се явяват техни идей-
ни предшественици. 
След като окончател-
но са разбити от ара-
бите, много хуррами-
ти бягат във Византия, 
в земите на техните 
съюзници византий-
ските императори 
иконоборци. Същес-
твуват документални 
сведения за 30 хиля-
ди перси-хуррамити 
в българските земи 
по поречието на река 
Вардар, които около 
833 г. се изселват във 
Византия по време на 
императора иконо-
борец Теофил (829-
842 г.), прогонени на-
вярно от нетолерант-
ната верска политика 
на българския кан 
Маламир (831–836 г.), 
прочул се с жесто-
кото си отношение 
към християните. Кан 
Маламир осъжда на 
смърт по-големия си 
брат Боян Енравота 

заради християнски-
те му убеждения.

Тук е мястото да 
се спомене, че след 
разгрома на мазда-
кистката революция 
в Персия през 528 
г. оцелелите мазда-
кисти, включително 
голям брой подкре-
пящи ги евреи, бя-
гат в Азърбейджан 
и значителна част от 
тях преминават през 
Кавказ в Предкавка-
зието, където след 
около век възниква 
могъщият Хазарски 
хаганат (вж. кн. „Ха-
зарите” от Лев Гуми-
льов). Името Хазария 
звучи съвсем близко 
до названието на ези-
ка Азери, на който го-
вори тогавашното ин-
доиранско население 
в съседен Азърбейд-
жан (Мидия). Най-ве-
роятно езикът азери 
е идентичен с извест-
ния от пространното 
житие на Константин 
Философ (826–869 г.) 
сурски език, с който 
той се занимава по 
време на Хазарската 
мисия. В историчес-
ката наука категорич-
но е установено, че 
древният скитско-бъ-
лгарски език и хазар-
ският са много сход-
ни и дори идентични, 
най-вероятно близки 
до езика азери, кой-
то между впрочем е 
родствен и на кюрд-
ския. Така че нищо 
чудно в тогава още 
Бесарабска България, 
обхващаща също зе-
мите между Видин и 
Охрид, маздакистки и 
по-късно хуррамитс-
ки идеи да проникват 
директно от Кавказ и 
от Хазария (а защо не 
и от Азърбейджан-
Мидия) много преди 
идването на кан Аспа-
рух (род. 634, 677–692 
г.). В „справедливите” 
закони на кан Крум 
(802–814 г.) се долавят 
чисто маздакистки 
социални нюанси: „На 
всеки, който проси, 
да не се дава малко, 

но да бъде достатъч-
но задоволен, за да не 
изпадне пак в нужда”.

Популярността на 
маздакистки и хур-
рамитски идеи на-
раства в обширното 
българско царство 
на Балканите, особе-
но в годините след 
покръстването, кога-
то бруталното адми-
нистративно внед-
ряване в държавата 
на официална Хрис-
тиянска религия с 
нейния мъртъв цър-
ковнославянски език 
(не говорим в бита), 
подлага на принуди-
телна християниза-
ция и славянизация 
разнородно по ези-
ков и верски състав 
население, озовало 
се неочаквано извън 
системата на новите 
книжовни финансо-
во-икономически и 
правни порядки. Не-
доволството на за-
сегнатите обществе-
ни слоеве прераства в 
разгръщане на широ-
комащабна богомил-
ска ерес, която бързо 
се разпространява из 
цяла Европа и застра-
шава монопола на 
Християнската църк-
ва. Също продължи-
тел на маздакистки и 
хуррамитски възгле-
ди, суфитското братс-
тво на „гарваните” в 
мюсюлманска Волж-
ка България е израз 
на подобна масова 
еретическа съпроти-
ва, предизвикана от 
безцеремонното от-
ношение на господс-
тващата универсална 
църква към съдбата и 
чувствата на обикно-
вените хора.

Преследвани, го-
нени и инквизира-
ни, горени на клада, 
богомилите само-
п о ж е р т в о в ат е л н о 
следват своя дълг 
да разкрият Божия-
та любов пред обик-
новения човек, тър-
сещ упование в нея. 
Те са проводници на 
Божията любов до 

страдащите за спа-
сение на душите им. 
Всъщност огънят на 
Божествената любов 
гори в тяхното чове-
колюбие и себеотри-
цание. Древните ни 
предци, за разлика 
от нас, са знаели, че 
любовта е върховно 
чувство за жертво-
готовност в името 
на възвишена цел и 
че Божията любов се 
проявява в човеко-
любивите дела на хо-
рата. С хуманизъм за-
почва всяка епохална 
страница в история-
та, защото човеколю-
бието е пътят към Бо-
жествената истина.

Саможертвата на 
божиите избраници 
в името на спасени-
ето на човечеството 
се издига във висш 
жертвен акт на вярата 
много преди кръста на 
Исус, още по времето 
на тракиеца Орфей, 
който възпява при-
родното безсмъртие 
на човешката душа и 
загива за своето уче-
ние, превръщайки 
се в бог за последо-
вателите си. Залмок-
сис, друг тракийски 
светец, жив се заравя 
в гробницата, за да 
вдъхнови фанатично 
силна вяра в отвъд-
ния живот у съпле-
менниците си. В 
„Джагфар Тарихи” 
българите мазда-
кисти, освен под 
името аяри (лю-
бимци?) са поз-
нати и под името 
маджари (там ун-
гарците са моджа-
ри), което означа-
вало „жертвени”, 
защото техният 
девиз бил: „Добър е 
само този, който не-
престанно се жертва 
за другите”. Маджа-
рите-маздакисти са 
наричани още „гар-
вани”, тъй като на 
тяхното знаме бил 
изобразен гарван. В 
митологията гарва-
нът (враната) е пти-
ца на слънцето и на 
светлината, спасител 
на слънцето със са-
можертвен подвиг, 
при който обгаря до 
смърт от близостта 
на слънчевите лъчи 
и от бяла се пре-
връща в черна като 
въглен птица (вж. кн. 
„Следи от светлина”). 
Ето защо волжки-

те българи наричат 
алпа (духа) на светли-
ната с имената Сабан, 
Мардукан, Карга (Гар-
ван), отъждествявай-
ки светлината (ЗъБъ 
– светлина) с Гарвана 
и със слънчевата пти-
ца Мардукан (МРъ 
ДъОКъ – слънчева 
птица). Честването 
на Сабан-Мардукан-
Карга (Гарван) ста-
ва на 25 декември, 
съвпадащ със зим-
ното слънцестоене и 
слънчевото раждане. 
Субаш също е свет-
линен бог на волж-
ките българи, но от 
по-старо поколение, 
за който се казва, 
че обединява под 
общо име алповете 
„близнаци” - алпа на 
бурята и светкави-
ците Кубар-Борис и 
алпа на светлината 
С а б а н - М а р д у к а н -
Карга (Гарван). Като 
се има предвид, че е 
почитан и като бог на 
плодородието и уро-
жая, очевидно Субаш 
някога е изпълнявал 
ролята на класичес-
ки Върховен светли-
нен бог, подобен на 
Сабазий, Зевс, Тешуб, 
Мардук, в древните 
култове на местното 
население (вж. ста-
тията „Поклонници 
на светлината”) и не 
случайно се чества 
в деня на слънче-

вия апогей 23 юни, 
датата на лятното 
слънцестоене, кога-
то според предания-
та се е родил първият 
българин Азак (Ид-
жик). На персийски 
език „чубин” означа-
ва също „врана”. Кол-
ко фундаментален е 
бил митът за гарвана 
- спасител на слънце-
то в духовния свят на 
българите, най-крас-
норечиво показва сю-
жетът с черно-белия 
гарван и откраднато-
то слънце, „скрито” 
в кълбо от прежда, 
върху златната диа-
дема от Преславс-
кото съкровище от 
9 век (вж. кн. „Следи 

Фиг. 1
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Петър ДЪНОВ

УСТРОЙСТВО

Всичко, което Бог е създал, 
съществува в миниатюр и в 
човека.

Всеки човек е някаква стру-
на от Божествения инструмент 
и върху нея свирят с лъка си 
разумни същества.

Тялото на човека е резул-
тат на Божествената енергия. 
Тя е създала сегашния човеш-
ки организъм.

Човек има 12 тела, но за-
сега функционират само чети-
ри: първо - физическото; вто-
ро - на сърцето (чувствата); 
третото - на ума; и четвъртото 
- на разумния, на причинния 
свят. Другите осем тела са в 
зачатъчно състояние. За в бъ-
деще те ще се проявят. Като 
влезете в духовния свят, ще се 
проявят още четири, а като влезете в Божествения 
свят, ще се развият и останалите четири. Душата на 
човека си има особено тяло, с което може да се въз-
несе. Това тяло е толкова пластично и така добре 
направено, че може да става и малко, и голямо. Това 
тяло именно строи и физическото, и всички остана-
ли тела на човека. Колкото са важни умът и сърцето, 
толкова е важно и тялото. То представлява среда, 
почва, от която черпим силите на живота.

Тялото представлява една Божествена дреха, ко-
ято постоянно се подновява. На всеки седем години 
тялото се изменя. Благодарение на тази постоянна 
обмяна човек се чувства здрав и бодър.

Духовното тяло 
сега се строи, то не 
е завършено - че-
лото, носът, устата, 
костите, черепът, 
умът, ръцете не са 
завършени. Астрал-
ната ръка сега се 
изработва, астрал-
ният свят се сгъстя-
ва, приготовлява се 
за по-висш живот, 
по-пречистен. Сега 
той е в нещо като 
водно състояние.

По форма човек 
е конусообразен: 
горе, при раменете, 
е по-широк, а долу 
е по-тесен. Това по-

казва слизане на човека във физическия, т. е. в ма-
териалния свят.

Главата на човека е плод на културите, през кои-
то е минал като човек. Тялото му е плод на животин-
ските култури - резултат от дейността на животните. 
Материята е резултат от дейността на растенията. 
Когато е бил във фазата на растение, човек е създал 
материалите за съграждане на своето тяло, когато е 
бил във фазата на животно, той е създал тялото си и 
когато е дошъл до фазата на човек, създал е главата 
и лицето си. Бог е вдъхнал в човека дихание и той 
станал жива душа.

Материята, от която човек е създаден, се раз-
личава от материята на всички други животни и 
същества. Формите, от които всяко едно животно е 
създадено, са от специални сили, от специална ма-
терия. Тази материя не може тъй лесно да се транс-
формира. Всеки човек е създаден от специален род 
материя. В някои хора има повече злато в кръвта, в 
други - повече сребро, в трети - желязо, в четвърти 
- мед и т. н. Златото в кръвта не е повече от една 
десетмилионна част от милиграма, но то оказва 
влияние върху характера на човека. Ако учените 
искат да открият това злато с везните, които имат, 

ЧОВЕШКОТО
никога няма да го открият, но в 
кръвта на някои хора го има, и то 
е мощно като въздействие. Има 
известен род материя, от коя-
то, ако имахме в кръвта, бихме 
вършили чудеса. Първичната 
материя, от която е създаден 
светът, е била хиляда пъти 
по-рядка от тази на водоро-
да. Първичните сили, които 
са функционирали в тази ма-
терия, са били така мощни, че 
ако днес би могло да се добие 
само един грам от нея, всички 
индустриални предприятия, 
които съществуват в света, ще 
работят три хиляди години ден 
и нощ.

Според окултната наука материята, от която 
човек е направен, не е взета само от Земята. Тази 
материя, от която човек е направен първоначално 
- космическият човек - неговата материя е взета от 

цялата Вселена, от всички слънца и планети по една 
малка част и е сглобено сегашното тяло.

На основание на това каква част от планетата 
сме взели, тази материя е свързана с нас и тя има 
влияние върху нас. Каквато и колкото материя сме 
взели от планетите, такова и въздействие те оказват 
върху нас, във физическо и психическо отношение.

Колкото по-добър, по-разумен и по-силен е чо-
век, толкова по-здраво и по-
фино са изработени неговите 
органи. Материята им е по-
фина, по-доброкачествена. 
Такъв човек наричаме здрав 
и организиран. Както облек-
лото отговаря на вътрешните 
качества и на културата на чо-
века, така и устройството на 
неговите външни и вътрешни 
органи отговаря на силите в 
неговия организъм.

Органите на човешкия 
организъм са създадени от 
известни добродетели - сле-
дователно всяко заболяване 

на някои от органите 
оказва влияние върху 
онази добродетел, ко-
ято го създава. За да се 
поддържа човешкото 
тяло, знаете ли колко 
същества страдат и да-
ват живота си за него! 
Затова нямате право да 
мислите, че това, което 
имате, е ваше. Всичко, 
което имате, не е ваше. 
Всичко, което имате, не 
е ваше, а на БОГА. Ще 
кажете: „Господи, благо-
даря Ти, че Си ме турил 
вътре в това Твое тяло.”

Всеки орган има двойна служба: външна и 
вътрешна, т. е. материална и духовна. Истината в 
най-простата си форма е необходима за възстано-
вяване на равновесието в организма: тя държи хра-
носмилателната система в изправност. Правдата 

пък трябва да легне в основата на сър-
цето, да направи човека здрав. Правдата 
държи в изправност дейността на сър-
цето и на белите дробове. Дето правда-
та отсъства, там има меланхолия.

Нормално развит човек е онзи, в мер-
ките на когото има правилно съотноше-
ние между височината и широчината, 
между ръцете и краката, между глава-
та, трупа и крайниците. Между числата, 
които определят отделните части на 
човешкото тяло, непременно трябва да 
има известно съотношение. Измени ли 
се едно от тия числа, едновременно с 
него се променят и останалите.

Човек, ако знае как да мисли, може 
да направи, да построи едно съвършено 
тяло и едно красиво съвършено лице.

Ходилата на краката у правилно раз-
витите мъж или жена трябва да съста-
вят 1/6 част от ръста; лицето трябва да 
състави 1/10 част от ръста; гърдите - 1/4; 
дължината на ръката до китката - 1/10.

Челото е мярка, с която Бог мери. Но-
сът е мярка, с която ангели мерят. Бра-
дата е мярка, с която човек мери. Веж-
дите на човека трябва да бъдат толкова 
дълги, колкото е дълъг носът. Устата 
трябва да бъде толкова голяма, колкото 

са дълги веждите. Това са мерки, взети от природа-
та. Изобщо, горната част на човека, гърдите именно 
трябва да бъдат широки, а кръстът и коремът тряб-
ва да бъдат деликатни, тънки.

Колкото по-широк е мозъкът на човека, толкова 
по-голяма е неговата издръжливост на физическия 
свят. Широчината на мозъка отговаря на широчи-
ната на бедрата в жената. Дължината на мозъка от-

говаря на раменете в мъжа. 
Хора с широки рамене са 
мъже, безразлично дали са в 
женска или в мъжка форма. 
Жена с широки рамене е по-
вече мъж, отколкото жена. 
Мъж с широки бедра е пове-
че жена, отколкото мъж.

Из „КНИГА 
ЗА ЗДРАВЕТО”

Здраве, болести, начин 
на живот, лечение, рецеп-

ти, формули, песни

ТЯЛО
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Васил КАНИСКОВ

В света на флората 
семейство Бобови се 
нарежда на трето мяс-
то по честота на разп-
ространение при пок-
ритосеменните рас-
тения. Преди него са 
само семействата 
на орхидейните и 
сложноцветните. 
В многочислено-
то семейство на 
бобовите влизат 
700 рода и при-
близително 17 000 
вида, намерили 
разпространение 
по сушата на ця-
лата земя. В рас-
тителния свят на 
България бобови-
те са представени 
от 38 рода и око-
ло 265 вида.

Бобовите рас-
тения се развиват 
в разнообразни 
жизнени форми - 
от тревисти, през 
полухрасти и лиа-
ни до вечнозелени 
и листопадни дър-
вета. Това им поз-
волява да виреят 
в различни расти-
телни общества 

- от морското равнище 
до високопланинските 
алпийски пояси.

Една от отличителни-
те черти на по-голяма 
част от представителите 
на сем. Бобови е образу-
ването на своеобразни 
грудки по корените им. 

В тях се развиват опре-
делени бактерии, спо-
собни да се свързват на 
химично ниво с азота от 
въздуха, като по този на-
чин обогатяват почвата 
с най-масовия елемент в 
атмосферата.

Друга отличителна 

Семейство бобови
(Fabaceae = Leguminosae)

черта на бобовите са 
техните уникално ус-
троени цветове - пре-
димно двуполови, с не-
правилен и двоен око-
лоцветник, съставен от 
5 чашелистчета и 5 вен-
челистчета. Чашелист-
четата са винаги срас-
нали, а венчелистчетата 
по-често са частично и 
рядко са свободни.

В е н ч е л и с т ч е т а т а 
оформят 3 добре разли-
чими части в цвета: едно 
от венчелистчетата об-
разува т. нар. флагче, 
което е винаги най-от-
горе на цвета, 2 частич-
но сраснали долни вен-
челистчета образуват 
ладийката, а останалите 

2 странични венчелист-
чета оформят крилцата 
на цвета.

Трета отличителна 
черта на сем. Бобови е 
формата на техните пло-
дове. Бобчетата на някои 
видове едва достигат 
размер от 0,5 см, докато 
други порастват до впе-
чатляващите 50 см. Едно 
от нещата, характерни 
за цялото семейство, са 
легълцата, в които рас-
тат бобовете – това са т. 
нар. шушулки.

Поради голямото 
разнообразие на ви-
дове в сем. Бобови 
ботаниците са напра-
вили допълнително 
разделение в 3 подсе-
мейства - Мимозови 
(Mimosoidea), Цезалпи-
ниеви (Caesalpinoideae) 
и Същински бобови 
(Fabioideae), за да могат 
по-лесно да се разгра-
ничават и опознават.

Бобовите растения 
играят важна роля в жи-
вота на човека. Голяма 
част от тях са основна 
храна на хората, а други 
са ценен фураж за жи-
вотните.

Към това семейство 
принадлежат голям 

брой разновидни расте-
ния, които са тревисти, 
храсти, дървета и виещи 
се (катерещи се). Мно-
го от тях са официално 
признати за медицин-
ски. Например: Ononis 
spinosa, cassia acutifolia 
расте в Триполи, от него 
се приготвя дрогата 
Tripoli Senna; от Cassia 
angustifolia се приготвя 
дрогата Tinneveliy senna; 
С. fistula е дърво, дости-
гащо до 15 метра висо-
чина, неговите чушки 

със семена се използват 
в медицината; расте-
нието Cyticus scoparius 
е подобно на метла, 
връхчетата на стъблата 
също намират прило-
жение в медицината. 
От Tamarindus indica 
- дърво, достигащо до 
25 метра, официална-
та медицина използва 
плодовете за приготвя-
не на пулп, който има 
лечебно разхлабител-
но действие.

Друго интересно 
растение е Pterocarpus 
Marsupium, от сока на 
което се приготвя из-
вестното в миналото 
желе Kino. В Америка 
добиват същия продукт 
от Geranium maculatum.

Една голяма група 
от Legum Inosa съдър-
жат отровни активни 
вещества. От родовете 
Erythrophloeum, Afzelia и 
Pithecolobium в минало-
то са получавали силна 
отрова за стрели. От ро-
довете Albizzia, Bauhinia, 
Barbiera, Асасiа, Clitoria и 
др. се извлича отрова за 
риба. Повечето от пред-
ставителите на тези ро-
дове растат в тропичес-
ките пояси.

На много растения 
от това семейство семе-
ната са богати на скор-
бяла и протеини, което 
ги прави ценна и неза-
менима храна за хора 
и животни. Такива са 
грахът (Pisum sativum), 
бобът (Phaseolis vulgaris), 
лещата (Lens esculenta), 
фъстъците (Medicago 
sativa). Фуражни са де-
телините (Trifolium), 
люцерната (Medicago 
sativa) и др. Lathyrus 
aborata е декоративно.

Някои растения от 
сем. Бобови съдържат 
багрилни вещества. Така 
например от Indigoferra 
tinctoria, Indigoferra 
anil и tinctoria се доби-
ва индиго. Тези видо-
ве виреят в страните 
с тропичен и субтро-
пичен климат. Жълто 
багрилно вещество 
съдържат растенията 
Genista ovada и Genista 
tinktoria, които водят 
корените си съответно 
от Европа и Азия. Към 
същото семейство на 
бобовите принадлежи 
и много известното и 
ценно в миналото рас-
тение Tolifera balsamica, 
от което чрез нараня-
ване на кората му се е 
добивал прочутият бал-
сам Balsam tolu, признат 
за лечебно средство от 
всички фармацевти.
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Ленкоранската албиция принадлежи към семейство Бобови. 
Тя е ниско дърво с височина до 10-12 метра. Короната е ажур-
на чадъровидна, широко разклонена. Листата са последовател-
но разположени, дълги до 20 см. Цветовете са светлорозови, 
събрани в сферични съцветия, които от своя страна са групи-
рани в едри метлици по връхните клонки. Цъфтежът е ефек-
тен и особено продължителен – от юни до първата половина 
на септември. Плодът е боб с няколко семена. Кълняемостта 
им е от 95 до 99%. За нуждите на практиката съхранението на 
семената се извършва в обикновени условия в хартиени торби 
на сухо и проветриво място до 10 години.

Албицията е естествено разпространена в Азърбейджан, 
Иран, Китай и Япония. Тя е сухоустойчив, светлолюбив вид, невзискате-
лен към почвата, издържа без повреди до -16 градуса. У нас се култивира 
в по-топлите райони на страната – Балчик, Варна, Бургас, Созопол, 
Карлово. 

Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова, Н.Илиев, Посевни материали от 

широколистни видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна дендрология, Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Горски култури, Матком, 2002 г.  

АЛБИЦИЯ
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АЛБИЦИЯ

Продължава от стр. 1

В район, който пред-
ставлява значителен 
интерес за опазването 
на застрашени, редки 
и ендемични видове 
растения и животни и 
природни местообита-
ния, включени в между-
народни и национални 
природозащитни доку-
менти със задължите-
лен характер за стра-
ната, реализирането на 
такъв проект ще съз-
даде голям брой про-
блеми, много от които, 
за да бъдат решени, са 

необходими значител-
ни средства (десетки 
милиони годишно), а в 
определени случаи ще-
тите не могат да бъдат 
овъзмездени с никакви 
парични средства. Изче-
зването на вид или при-
родно местообитание 
не може да бъде компен-
сирано. Затова в законо-
дателството се използва 
терминът невъзврати-
ма щета. Например при 
умишлено убиване на 
един екземпляр от све-
товно застрашен вид 
щетата е категоризира-
на от закона (Закон за 

биологичното разнооб-
разие) като невъзвра-
тима и наказанието не 
е глоба, а лишаване от 
свобода. 

Въпросната терито-
рия е наситена с видо-
ве и местообитания в 
критично състояние и 
макар че негативното 
въздействие ще е върху 
част от популациите, то 
може да се окаже реша-
ващо за предизвикване 
на необратими негатив-
ни тенденции и в краен 
резултат до изчезването 
на видове и природни 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА „ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПЕТРОЛОПРОВОД БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС”
ВЪРХУ ПРИРОДНАТА СРЕДА В РАЙОНА
По искане на кмета на Община Бургас -  Димитър Николов, 
отделни институти на БАН започнаха да изготвят свои 
становища за проекта Бургас - Александруполис.

Според Община Бургас първите резултати от проучването 
категорично подкрепят позицията никакви инженерингови и 
строителни дейности по проекта да не започват, преди да 
му бъде изготвена пълна независима експертиза, включваща 
екологична оценка, пълна оценка на рисковете и подробен 
икономически анализ.

СТАНОВИЩЕ НА БАН
местообитания.

Представа за броя 
на засегнатите видове 
дават картите за разп-
ространението на видо-
вете от Червената книга 
на Република България в 
района на петролопро-
вода – Карта 1 и Карта 
2. Интензивността на 
оцветяването кореспон-
дира със срещаемостта 
на видовете в съответ-
ния квадрат.

Природните место-
обитания (хабитатите) 
също са обект на опаз-
ване по Директивата 
92/43 на ЕС. Опазвайки 
местообитанията, се 
опазват най-пълноцен-
но и всички обитаващи 
ги организми, като се 
запазва тяхната естес-
твена среда за живот. В 
новата Червена книга на 
Република България по 
критерии, разработени 
според изискванията 

на IUCN (Международ-
ния съюз за защита на 
природата), са включени 
всички природни место-
обитания, които са обект 
на опазване според Ди-
ректива 92/43 на ЕС, как-
то и редки, и застрашени 
от изчезване в резултат 
от човешката дейност 
хабитати.

На Карта 3 е пока-
зано разпространени-
ето на 35 от природ-
ните местообитания, 
включени в Червената 
книга. Всяко место-
обитание е обозначено 
с окръжност с разли-
чен диаметър, така че в 
квадратите с повече от 
едно местообитание се 
натрупват концентрич-
ни окръжности.

Според изисквания-
та на Директивата за ха-
битатите в Натура 2000 
трябва да се осигури 
определен процент (от 
40 до 100% за различни-

те хабитати). Всяко уни-
щожение на приоритет-
ни хабитати, дори при 
проекти с първостепен-
но социално и икономи-
ческо значение, трябва 
да бъде избягвано, а при 
невъзможност щетите 
трябва да се компенси-
рат чрез възстановяване 
на съответните площи 
на територии, на които 
местообитанието е било 
разпространено, но е 
било унищожено пре-
ди влизане в действие 
на Директивата. За въз-
становяването на при-
родни местообитания 
са необходими огром-
ни средства, а в много 
случаи и много години. 
Това се отнася както за 
местообитания, заети от 
вековните гори, така и 
за покрити от тревните 
съобщества, макар и по 
други причини.

Карта 1. Брой видове животни от Червената книга на 
Република България в отделните 10-километрови UTM 
квадрати в района на трасето на петролопровода.

Карта 2. Брой видове растения и гъби от Червената 
книга на Република България в отделните 10 километ-
рови UTM квадрати в района на трасето на петро-
лопровода.

Карта 3. Разпространение на 35 природни местооби-
тания от Червената книга на Република България в 
отделните 10-километрови UTM квадрати в района 
на трасето на петролопровода.

Продължава от стр. 1

Ние, учените в БАН, също сме обезпокоени, 
защото разполагаме със значителна информа-
ция и експертиза, свързана с разглежданите 
проблеми, които държавните институции не са 
използвали до момента. Това са уникални зна-
ния, до които никой външен екип не може да 
достигне при експресните срокове за оценките 
на въздействието върху околната и социалната 
среда при толкова мащабен проект. И тъй като 
реализацията на проекта е на етап “Подготовка на 
доклад за ОВОС” (Оценка на въздействието върху 
околната среда), БАН предлага експертно участие на 
специалисти и експерти за осъществяване на комп-
лексна експертиза от такива лицензирани експерти 
по почти всички задължителни компоненти на докла-
да за ОВОС (евентуално и на следващия доклад за 
ОВОС). Тези задължителни компоненти са свър-
зани с растителен и животински свят, природни 

местообитания, защитени територии, съвмес-
тимост с НАТУРА 2000, културно-историческо 
наследство, почви, води, въздух, шумово замър-
сяване, опасни отпадъци, въпроси на човешкото 
здраве, икономически и социални аспекти и т. н. 
Такава комплексна дейност може да се извърши 
само от БАН, като се има предвид мащабът на из-
следванията, провеждани в Академията като На-
ционален център за научни изследвания.

Същевременно трябва да подчертаем, че за да 
се детайлизират проблемите и да се посочат пъ-
тищата за тяхното преодоляване (избор на опти-
мални технологични решения, съобразени с ико-
номическа ефективност и екологосъобразност, 
възможности за избягване на проблемите чрез 
алтернативни трасета, смекчаване на отрицател-
ните въздействия и компенсиране на неизбежни-
те щети) е необходимо осигуряване на експертен, 
времеви и финансов ресурс, които да дадат пра-
вилните решения в разумни срокове.

Във всеки подобен проект ползите по прави-
ло са за центъра - в случая държавата, а щетите  
се понасят от периферията - в случая общините, 
през територията на които ще мине трасето. За да 
има един справедлив и обективен баланс на пози-
тивите и негативите от проекта, също е необходи-
мо детайлно проучване.

БАН като институция, нейните институти и 
експерти са готови да работят за намиране на 
необходимите решения на всички нива - нацио-
нално, регионално и общинско, при осигуряване 
на необходимия финансов и времеви ресурс от 
заинтересованите институции (Министерския 
съвет, МОСВ, МРРБ, МТ, МБА, общински админис-
трации).

Академик Никола СЪБОТИНОВ
Председател на Българска академия

на науките

ПИСМО НА АКАДЕМИК НИКОЛА СЪБОТИНОВ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС 
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Джек ЛонДон

Ето в това се състоеше моето 
затруднение; аз знаех, че вътре в 
себе си съм запазил Голконда1 от 
спомени за други свои съществу-
вания и въпреки това не можех да 
направя нищо повече, отколкото 
да прехвърчам през тези споме-
ни като луд. Аз притежавах тази 
Голконда, но не можех да стигна 
до богатството й.

Спомням си случая със Сейнтън Мозес, свеще-
ника, в който се бяха вселявали личностите на Све-
ти Иполит, Плотиний, Атенодор и на този приятел 
на Еразъм, наречен Гроцин. А когато поразмислих 
за опитите на полковник дьо Роша, за които бях 
чел като новак в тази област в други, по-заети дни, 
стигнах до убеждението, че Стейнтън Мозес в пре-
дишните си съществувания бе живял като тези лич-
ности, които отвреме навреме като че ли са се все-
лявали в него. Всъщност те са били самия той, били 
са брънки във веригата на превъплъщенията.

Но особено много се замислях за опитите на 
полковник дьо Роша. Той твърдеше, че чрез подхо-
дящи за хипнотизиране лица прониквал назад във 
времето до прадедите им. Така е било в описания 
от него случай с Жозефина. Тя била осемнадесет-
годишна и живяла във Воарон, департамента Изер. 
Под хипноза полковник дьо Роша я върнал обрат-
но през младостта, моминството и детството, през 
възрастта на кърмаче и безмълвния мрак на май-
чината й утроба, и още по-назад, когато тя, Жозефи-
на, още не е била родена, до светлината и живота в 
едно предишно съществуване, когато е била груб, 
подозрителен и озлобен старец на име Жан-Клод 
Бурдон, отслужил войнската си повинност в седми 
артилерийски полк в Безансон и умрял на седемде-
сет години, след като дълго бил прикован на легло. 
Да, а не хипнотизира ли полковник дьо Роша след 
това и сянката на Жан-Клод Бурдон, така че той се 
върна обратно във времето през детството и раж-
дането, докато отново видя светлина и живот в об-
раза на проклетата старица Филомен Картерон?

Но колкото и да се мъчех с моето блестящо пар-
ченце сламка в процеждащата се в единочката 
светлина, аз не сполучвах да постигна нещо толкова 
определено за свой предишен живот. Неуспехът на 
тези мои опити ме доведе до убеждението, че само 
чрез смъртта бих могъл ясно и свързано да възкре-
ся спомените за предишните си въплъщения.

Но в мен течаха силни жизнени сокове. Аз, 
Даръл Стандинг, толкова много не исках да умра, 
че не се оставих директорът Атъртън и капитан 
Джейми да ме уморят. Моята природа винаги така 
ме е подтиквала да живея, та понякога ми се стру-
ва, че именно заради това да съм още тука, да ям и 
пия, да мисля и сънувам, да пиша това повествова-
ние за различните си „аз“ и да чакам неизбежното 
въже, което ще сложи край на тази брънка от мно-
гото ми съществувания.

И после дойде смъртта в живота. Научих този 
трик. Ед Морел ме научи на него, както ще види-
те. Всичко започна покрай директора Атъртън и 
капитан Джейми. Те сигурно страдаха от все нови 
пристъпи на паника при мисълта за скрития, както 
вярваха, динамит. Те дойдоха при мен в тъмната ки-
лия и ми казаха направо, че ще ме уморят в усмири-
телна риза, ако не призная къде е скрит динамитът. 

СКИТНИКЪТ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

И ме увериха, че ще го направят официално, без вся-
каква вреда за собствените им чиновнически кожи. 
Смъртта ми щяла да бъде вписана в регистрите на 
затвора като дължаща се на естествени причини.

Ах, драги ми гражданино, пребиваващ под стък-
лен похлупак, моля те, повярвай ми, когато ти каз-
вам, че днес в затворите убиват хора, както са ги 
убивали, откакто е построен първият затвор.

Добре ми бяха известни ужасът, агонията и опас-
ностите на усмирителната риза. О, хората сломени 
духом от усмирителната риза! Аз съм ги виждал. 
Виждал съм и хора осакатени до живот от усмири-
телната риза. Виждал съм мъже, силни мъже, тол-
кова силни, че физическата им здравина устояваше 
на всички пристъпи на затворническата туберкуло-
за, след продължително наказание в усмирителна 
риза с прекършена съпротива да залиняват и да 
умират от туберкулоза за шест месеца. Да вземем 
Уилсън Кривогледия с неочаквано слабо сърце 
спрямо страха, който умря в усмирителна риза още 
на първия час, докато неубеденият некадърник ле-
кар на затвора гледаше и се усмихваше. И съм виж-
дал човек да признава след половин час в усмири-
телна риза истини и измислици, които му струваха 
години излежано наказание.

Имам и свой собствен опит. В настоящия момент 
имам към петстотин белега по тялото си. Ще ги за-
неса със себе си на бесилото. Да мога да остана жив 
сто години, в края на краищата тези белези ще оти-
дат с мен в гроба.

Може би, драги гражданино, който позволява и 
плаща на палачите си да зашнуроват усмирителна-
та риза от твое име… може би не си запознат с ус-
мирителната риза. Нека да я опиша, та да разбереш 
метода, по който аз постигнах смъртта в живота, 
станах временен господар на времето и пространс-
твото и напуснах стените на затвора, за да скитам 
между звездите.

Виждал ли си някога брезентово платнище или 
гумено одеяло с месингови капсули по края? Тогава 
представи си парче дебел брезент, четири - четири 
и половина фута на дължина, с големи и здрави ме-
сингови капсули по протежението на двете дълги 
страни. Ширината на този бризент никога не е до-
статъчна да обгърне напълно човешкото тяло. Ши-
рината й е нееднаква - тя е по-широка в раменете, 
после по-широка в хълбоците и по-тясна в кръста.

Ризата постилат на пода. На затворника, който 
трябва да бъде наказван или измъчван, за да си 
признае, се заповядва да легне по очи на проснатия 
брезент. Ако откаже, теглят му един бой, след което 
у него се поражда желание да легне, както е жела-
нието на палачите, което пък е твое желание, драги 
гражданино, който храниш и възнаграждаваш па-
лачите, задето вършат тази работа заради теб.

Затворникът лежи по очи. Краищата на ризата 
се събират доколкото може по средата на гърба 
му. Тогава през капсулите се прекарва въже, както 
връзката на обувката, и затворникът го зашнуроват 
в усмирителната риза. Само че го стягат по-силно, 
отколкото някой си стяга обувките. На затворни-
чески жаргон го наричат „заклещване“. Понякога, 
когато надзирателите са жестоки и озлобени или 
когато получат заповед отгоре, за да се осигури 
бруталността на стягането, те притискат гърба на 
затворника с крак, когато опъват въжето.

Случвало ли ви се е да си стегнете обувките 
прекалено силно и след половин час да изпитвате 
мъчителна болка в стъпалото поради нарушеното 

кръвообръщение? А спомняте ли си, че след ня-
колко минути такава болка просто не сте могли да 
направите нито една крачка повече и е трябвало 
да развържете връзката, за да отслабите натиска? 
Чудесно. Тогава опитайте се да си представите, че 
цялото ви тяло е зашнуровано така, само че мно-
го по-стегнато и че усещате натиска не само върху 
стъпалото на единия крак, а на цялото си тяло и да 
стяга сякаш до смърт сърцето, белите дробове и 
всички други основни органи.

Спомням си първия път, когато ме сложиха в ус-
мирителна риза долу в карцерите. Беше в начало-
то на непоправимостта ми, скоро след влизането 
ми в затвора, когато изтъкавах дневната си норма 
от сто ярда в ютовата тъкачница и свършвах два 
часа преди средното работно време. Да, и ютовото 
ми зебло беше много повече от средната норма. За 
първи път ме бяха наказали в усмирителна риза, 
според дневниците на затвора, зарад „пропуснати 
бримки“ и „скъсани нишки“ в плата - накъсо каза-
но, защото работата ми била дефектна. Разбира се, 
това беше смешно. В действителност бях сложен в 
усмирителна риза, защото аз, един нов затворник, 
майстор на експедитивността, обучен специалист 
по избягване на излишни движения, бях си позво-
лил да кажа на главния тъкач едно-друго, което не 
знаеше за занаята си. И главният тъкач ме повика 
в присъствието на капитан Джейми до масата, къ-
дето като доказателство против мен бе изложено 
отвратително зебло, каквото никога не би могло 
да излезе от моя стан. Три пъти ме вика той за това. 
Третото повикване означаваше наказание според 
правилника на тъкачницата. Моето наказание бе 
двадесет и четири часа в усмирителна риза.

Заведоха ме долу в карцерите. Заповядаха ми 
да легна по очи върху брезента, разстлан на пода. 
Един от надзирателите, Морисън, стисна гърлото 
ми с палците си. Мобинс, отговорникът за карце-
рите, сам той затворник, взе да ме удря с юмруци. 
Най-после легнах, както ми бе казано. И понеже с 
боричкането си ги бях ядосал, стегнаха ме особено 
силно. След това като някое дърво ме претъркули-
ха по гръб.

Отначало не ми се видя толкова лошо. Когато за-
тръшнаха вратата и издрънчаха с резето и ме оста-
виха в пълен мрак, беше единадесет часа сутринта. 
Няколко минути усещах само едно неприятно при-
стягане, за което наивно вярвах, че ще стане по-по-
носимо, когато му свикна. Точно обратно, сърцето 
ми се разтуптя, а белите дробове като че ли не мо-
жеха да поемат достатъчно въздух за кръвта. Това 
усещане, че се задушавам, вдъхваше ужас, а всеки 
удар на сърцето заплашваше да пръсне без друго 
пръскащите се вече дробове.

След изтекли, както ми се стори, часове - което 
време сега, след безбройните ми последвали поз-
нанства с усмирителната риза, често мога да отсъдя, 
че е било не повече от половин час - аз започнах да 
викам, да крещя, да пискам, да вия, сякаш се нами-
рах пред самата си смърт. Лошото беше в болката, 
надигнала се в сърцето. Беше рязка, определена 
болка, подобна на изпитваната при плеврит, само 
че тя парливо пробождаше самото сърце.

Да умреш не е трудно нещо, но да умреш по 
така бавен и страшен начин - бе влудяващо. Като 
хванат в капан див звяр аз изживях пристъпи на 
безкраен страх и крясках и виех, докато не си 
дадох сметка, че подобни вокални упражнения, 
само още по-парливо пробождат сърцето ми и 
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същевременно изразходват голяма част от малко-
то въздух в дробовете.

Млъкнах и останах да лежа тихо дълго време 
- тогава ми се видя вечност, макар сега и да съм 
уверен, че не е могло да бъде повече от четвърт 
час. Зави ми се свят от това полузадушаване, а 
сърцето биеше до пукване и ми се струваше, че 
ще пръсне брезента, в който бях вързан. Аз пак 
загубих самообладание и нададох страхотен вой 
за помощ.

Сред тези викове чух един глас от съседния кар-
цер:

- Млъкни! - изкрещя той, макар и да стигна до 
мен много слабо. - Млъкни! Отегчаваш ме.

- Умирам! - изписках аз.
- Шибни си един в ухото и забрави за другото - 

беше отговорът.
- Но аз умирам! - настоявах аз.
- Какво се тревожиш тогава? - прозвуча гласът - 

Скоро ще си мъртъв и болките ще свършат. Карай и 
хвърли топа, ама недей да вдигаш такъв шум около 
това. Прекъсваш първия ми сън.

Това коравосърдечно безразличие така ме ядо-
са, че възвърнах самообладанието си и си поз-
волих само приглушено да стена. Така издържах 
безкрайно време - може би десетина минути; след 
това изтръпнало вцепенение обзе цялото ми тяло. 
Беше сякаш ме бодат с игли и карфици и докато 
беше като боцкане с игли и карфици, аз запазих 
присъствието на духа. Но когато болката от боц-
кането на безбройните стрелички спря и остана 
само изтръпването, което премина в още по-голя-
мо изтръпване, аз отново се изплаших.

- Как мога поне за малко да си поспя? - оплака 
се моят съсед. - Аз не съм много по-щастлив от теб. 
Моята риза е стегната колкото и твоята и искам да 
заспя, и да я забравя.

- Откога си тука? - попитах аз, като си мислех, че 
е някой новодошъл в сравнение с вековете, изстра-
дани вече от мен.

- От завчера - отвърна той.
- Искам да кажа в усмирителна риза - додадох 

аз.
- От завчера, братко.
- Боже мой! - извиках аз.
- Да, братко, цели петдесет часа и не си ме чул 

да рева за това. Заклещиха ме, като ме натискаха с 
краката по гърба. Малко съм натясно, можеш да ми 

повярваш. Не си само ти, който си има неприятнос-
ти. Няма още и един час, откакто си тук.

- Аз съм тук от не знам колко часа - протестирах 
аз.

- Братко, може да мислиш така, ама не е. Аз ти 
казвам, че няма и един час, откакто те доведоха. Аз 
ги чух, като те стягаха.

Това не беше за вярване. За по-малко от един 
час бях умирал вече хиляда пъти. А пък този съсед, 
уравновесен и улегнал, с тих глас и почти отзивчив, 
въпреки грубостта на първите му забележки, е в ус-
мирителна риза от петдесет часа!

- Колко още ще те държат? - попитах аз.
- Господ ги знае. Капитан Джейми много го е яд на 

мен и няма да ме пусне, докато не съм вече на уми-
ране. Сега, братко, ще ти кажа нещо. Единственият 
начин е да затвориш очи и да забравиш. С викане 
и кряскане нищо няма да спечелиш в тая дупка. А 
забравяне става със забравяне. Вземи да си спом-
няш всички момичета, с които си се познавал. Така 
ще минат много часове. Може да усетиш, че ти при-
лошава. Добре, нека ти прилошее. Няма нищо по-

хубаво за убиване на времето. А като не можеш да 
мислиш за момичетата, мисли за тия, заради които 
си се озовал тук, и какво би ги направил, ако имаше 
възможност, и какво ще им направиш, когато имаш 
тая възможност.

Този човек беше Червеният филаделфиец. За 
една стара присъда излежаваше петдесет години 
за грабеж, извършен по улиците на Аламеда. Беше 
вече излежал десетина години, когато ми загово-
ри в усмирителната риза, а това беше преди седем 
години. Малко след това той беше един от четири-
десетте доживотни, подведени от Сесил Уинууд. За 
това престъпление Червеният филаделфиец загуби 
излежаните години. Сега е на средна възраст и е все 
още в Сан Куентин. Ако доживее, ще бъде старец, 
когато го пуснат да излезе.

Аз изживях своите двадесет и четири часа, но ни-
кога не съм бил вече същият от тогава. О, не искам 
да кажа физически, макар на другата сутрин, когато 
ме разшнуроваха, да бях наполовина парализиран 
и така отпаднал, че надзирателите трябваше да ме 
сритат в ребрата, за да ме накарат с мъка да се вдиг-
на на крака. Но бях друг човек умствено, морално. 
Зверското физическо изтезание бе унизително и 
оскърбително за моя дух и чувството ми за спра-
ведливост. Аз излязох от първото си наказание с 

усмирителна риза с чувство на непримиримост и 
неугасваща омраза, която само е ставала все по-
силна с годините. Боже мой! - само като си помисля 
за всичко, което хората са ми правили! Двадесет и 
четири часа в усмирителна риза! Не съм и помис-
лял нея сутрин, когато с ритници ме изправиха на 
крака, че щеше да дойде време, когато двадесет 
и четири часа в усмирителна риза нямаше да зна-
чат нищо; когато след сто часа в усмирителна риза 
щяха да ме виждат усмихнат при освобождаването; 
когато след двеста и четиридесет часа в усмирител-
на риза щяха да виждат същата усмивка на устните 
ми.

Да, двеста и четиридесет часа. Драги самодово-
лен гражданино, знаеш ли какво значи това? Това 
значи десет денонощия в усмирителна риза. Раз-
бира се, такива неща не се вършат днес никъде в 
християнския свят хиляда и деветстотин години 
след Христа. Не искам от теб да ми вярваш. Самият 
аз не го вярвам. Само зная, че то е било вършено 
спрямо мен в Сан Куентин и аз останах жив, за да им 
се изсмея и да ги принудя да се отърват от мен, като 

ме окачат на въже-
то за това, че съм 
разкървавил носа 
на един надзира-
тел.

Аз пиша тези ре-
дове днес, в годи-
на господня 1913, 
и днес, в година 
господня 1913, за-
творници лежат в 
усмирителна риза 
в карцерите на 
Сан Куентин. Ни-
кога, докато бъда 
удостояван с по-
нататъшен живот 
и по-нататъшни 
съществувания, не 
ще забравя раздя-
лата си с Червения 
филаделфиец нея 
сутрин. Той беше 
лежал в усмири-
телна риза седем-
десет и четири 
часа.

- Е братко, още 
си жив и здрав - 
обади се той, ко-
гато ме измъкваха 
залитащ в коридо-
ра на карцерите.

- Ти да мълчиш, 
Червения - изръм-
жа му старшият 
надзирател.

- Гледай си ра-
ботата - отвърна 
той.

- Аз ще те опра-
вя, Червения! - за-

плаши надзирателят.
- Така ли мислиш? - попита простодушно Черве-

ният филаделфиец и изведнъж продължи свирепо: 
- Ти ли ще оправиш нещо, дърт непрокопсанико! 
Ни ще оправиш, ни ще се справиш. Много щеше 
да я видиш тая служба, ако не беше влиянието на 
брат ти! А то май никой от нас не греши, като мис-
ли, че и влиянието на брат ти понамирисва!

Беше знаменито - този дух на човек, издигнал 
се над бедственото си положение, безстрашен 
пред страданието, което може да му причини ня-
кой звяр от системата.

- Е, довиждане, братко - пак се обърна Червени-
ят филаделфиец към мен. - Довиждане. Бъди доб-
ричък и обичай директора. Пък ако видиш други-
те, кажи им, че си ме видял, но не си ме видял да 
се огъвам.

Старшият надзирател почервеня от ярост и аз 
платих любезността на Червения с получените 
ритници и юмруци.

1 Голконда (държава в Индия, 
прочута с добива на елмази)

Превод Сидер ФЛорин
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КАЗАНСКАТА ИКОНА  НА БОЖИЯТА МАЙКА
Празнува се на 8 /21/ юли и 22 октомври /4 ноември/

Казанската икона на Божията 
майка в Москва (1612). Копието 
било донесено от Казан в Москва 
през 1612 г. Именно пред тази 
икона са се молили патриотите 
Минин и Пожарски и цялото руско 
опълчение преди освобождението 
на града от поляците. През 1636 
година иконата била поставена 
в Московския Казански събор. 
Сега този образ се намира в 
Богоявленския Патриаршески 
събор.

През 1552 г. Казанско-
то ханство е присъеди-
нено към Русия от Цар 
Иван Грозни. Започнало 
покръстване в христи-
янството на мюсюлма-
ните и езичниците. През 
1579 г. страшен пожар 
опустошил Казан. Огъ-
нят започнал в дома на 
търговеца Онучин. След 
пожара Матрона, девет-
годишната дъщеря на 
търговеца, сънувала 
Богородица,  която й ка-
зала, че под развалини-
те на дома им се нами-
ра Нейният чудотворен 
образ, зарит в земята от 
тайни последователи на 
християнството още по 
времето на татарското 
владичество. Божията 
майка показала точното 
място, където можела да 
бъде намерена иконата. 
Родителите отначало 

не обърнали внимание 
на разказа на момиче-
то, но чудното явяване 
на Небесната Царица 
се повторило три пъти, 
при това третият път то 
било страшно. Майка-
та завела Матрона при 
Казанския митрополит 
Йов и тя му разказала за 
чудното явяване. Цяло-
то духовенство на гра-
да, съпроводено от ог-
ромна тълпа народ, се 
насочили съм дома на 
Онучин. Веднага започ-
нали да копаят, но не 
успели да намерят ико-
ната. Тогава самата Мат-
рона започнала да ко-
пае и веднага се появил 
светият образ. Той бил с 
необикновена красота 
и сияел със съвърше-
но свежи цветове, все 
едно, че току-що бил на-
рисуван. Митрополитът 

предал иконата на отец 
Ермолай, най-почита-
ния свещеник в града, 
той я вдигнал високо 
над главата си и съпро-
вождан от поклонници, 
отнесъл чудния образ 
на градския площад, къ-
дето благословил целия 
събрал се народ. Отец 
Ермолай написал тро-
пар за новопоявилата 
се икона „Застъпнице 
усърдна”, който знаели 
всички в Святата Рус.

Пред новооткритата 
икона веднага започ-
нали да стават чудеса. 
Първи се излекували 
двама слепци - Йосиф и 
Никита: било достатъч-
но само да се докоснат 
до лика на Божията май-
ка, и двамата проглед-
нали. Така се появил 
първият юлски празник 
на Казанската икона на 

Богородица.
След десет години на 

мястото, където била 
намерена иконата, мит-
рополит Ермоген (отец 
Ермолай бил  постри-
ган с името Ермоген в 
Московският чудодеен 
манастир и скоро след 
това бил назначен в Ка-
занската катедра) осно-
вал женски манастир в 
чест на иконата на Бо-
жията майка Казанска, 
при това младата Мат-
рона била постригана 
в този манастир и след 
това станала настоятел-
ка на манастира. Извър-
швайки първия моле-
бен пред светия образ, 
митрополит Ермоген 
оставил сказание за чу-
десата на Казанската 
икона на божията май-
ка.

Вторият празник 
на иконата на Казан-
ската Богородица е 
свързан с освобож-
дението на Москва 
от поляците през 
1612 година. На рус-
кия престол се възка-
чил Лъже-Дмитрий и 
настъпили смутни 
времена. В Русия на-
хлули чуждоземни 
шайки  и ограбвали 
народа. Тогава Мос-
ковският патриарх 
Гермоген разпра-
тил писма до всички 
краища на Русия, в 
които призовавал 
всички да се вдигнат 
в защита на Родина-
та. Като научили за 
това, поляците хвър-
лили Гермоген в тъм-
ница, където умрял 
от глад. 

Но писмата на 
патриарха вече били 
свършили своята ра-
бота. Едно от тях при-
стигнало в Нижний 
Новгород. Въодуше-
вени от призива на 
патриарха, жителите 
на града започнали 

да събират войска, 
за да тръгнат към 
Москва и да изгонят 
чуждите банди гра-
бители. 

Начело на опълче-
нието застанал княз 
Дмитрий Пожарс-
кий, който взел със 
себе си чудотворна-
та Казанска икона на 
Божията майка. И от 
първите дни тя про-
явила чудотворната 
си сила - по пътя към 
Москва към опъл-
чението отвсякъде 
се присъединявали 
още доброволци от 
други градове. 

През август опъл-
ченците стигнали 
Москва и я обсади-
ли. Не му се искало 
на княза да разруша-
ва престолния град 
със щурм. И тогава 
той заедно с цялата 
войска започнали 
да се молят горе-
що пред Казанската 
икона на Божията 
майка за съхранение 
на руската светиня. 
Тридневният пост и 

усърдните молитви 
пред Казанската ико-
на на Божията майка 
измолили Божията 
милост. В обсадения 
Кремъл се намирал 
архиепископ Ела-
сонски (от Гърция)  
Арсений. През но-
щта в килията му се 
явил сияещ с Божес-
твена светлина пре-
подобният Сергий 
Радонежки и възвес-
тил, че „на сутринта 
Москва ще бъде в 
ръцете на обсаж-
дащите и Русия ще 
бъде спасена”. Като 
че в потвърждение 
на пророчеството 
архиепископът се 
изцелил от болест. В 
неделя (25 октомв-
ри) руските воини 
с литийно шествие 
влезли в Кремъл с 
чудотворния образ 
на ръце. Те се срещ-
нали с архиепископ 
Арсений, който но-
сел чудотворната 
Владимирска ико-
на на Божията май-
ка, която успял да 

съхрани, въпреки 
трудностите на плен-
ничеството и болес-
тите. Народът бил 
потресен от срещата 
на двете чудотворни 
икони и със сълзи се 
молел на Небесната 
застъпница на Рус-
ката земя. В памет 
на освобождението 
на Москва от поля-
ците било установе-
но празнуването на 
Казанската Божия 
майка да е на 22 ок-
томври, а в памет на 
чудното явяване на 
иконата – на 8 юли. 

Преди Полтавска-
та битка през 1709 
година руският цар 
Петър I  с войската 
си се помолил пред 
Казанската Божия 
майка, а през 1721 г. 
е пренесено едно от 
копията на иконата 
от Москва в постро-
ения от него Петер-
бург. 

През 1811 г. година 
иконата била поста-
вена в току-що  пос-
троения и осветен 

ЗАЩИТНИЦА НА РУСИЯ

Древният Казански Богородичен женски манастир, 
построен на същото онова място, където моми-

ченцето Матрьона изровило иконата на дълбочина 
повече от 2 аршина

Казански събор, къ-
дето скоро след това 
пълководецът Куту-
зов се молел пред 
чудотворната икона 
за победа над фран-
цузите. Светият об-
раз осенявал руските 
войници, тръгнали 
за освобождаването 
на Русия от чуждите 
окупатори през 1812 
година и първата 
голяма победа била 
удържана в деня на 
празника на иконата 
– 22 октомври.

Според вярата на 
Руската православ-
на църква иконите 
на Пречистата Бого-
родица с благодат-
ното си озарение са 
се разположили по 
лицето на Русия, об-
разувайки защита и 

небесен покров. Об-
разът на Владимир-
ската Божия майка 
пази и благославя 
руските северни пре-
дели. Смоленската и 
Почаевската икони 
защитават Запада, а 
на Изток до края на 
Земята се простира 
влиянието на чудот-
ворния Казански об-
раз на Пречистата 
богородица.

От многото ико-
ни на Богородица, 
почитани в Руската 
Православна Цър-
ква, нито една не е 
разпространена в 
толкова много ко-
пия, както Казанска-
та. Към нея най-често 
се обръща погледът 
в беда, болести и 
трудности. 
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КАЗАНСКАТА ИКОНА  НА БОЖИЯТА МАЙКА

Протойерей Василий Швец в „Чудесата 
на Казанската Божия майка” пише: „Пред 
самото начало на Великата отечествена 
война 1941 г. един старец от Валаамския 
манастир (по това време Валаам прина-
длежал на Финландия) имал три видения 
по време на служба в храма:

1. Той видял Божията майка, Йоан Кръс-
тител, свети Николай и много светии, кои-
то молили Спасителя да не оставя Русия. 
Спасителят отговарял, че в Русия цари 
такава велика мерзост и запуснатост, че 
е невъзможно да се търпят тези беззако-
ния. Всички тези светци заедно с Богоро-
дица продължавали да Го молят със съл-
зи, и накрая Спасителят казал „Аз няма да 
оставя Русия”.

2. Майката Божия и свети Йоан Кръсти-
тел стоят пред престола на Спасителя и Го 
молят за спасението на Русия. Той отгово-
рил „Аз няма да оставя Русия”.

3. Майката Божия сама седи пред Своя 
Син и със сълзи Го моли за спасението на 
Русия. Тя казала :”Спомни си, Сине мой, как 
аз седях до кръста твоего и исках да заста-
на на колене пред него”. Спасителят казал: 
”Не трябва, Аз зная как Ти обичаш Русия и 
заради Твоите думи няма да я оставя. Ще я 
накажа, но ще я запазя ...”.

Старецът, който имал виденията, почи-
нал в Псково-Печерския манастир, като 
доживял до около стогодишна възраст.

Започнала страшна война, в която вра-
гът имал единствена цел – да унищожи 
Русия, Святата Рус, да унищожи народа на 
Русия, да изтрие от лицето на Земята са-

мото понятие Русия. Тогава ста-
нало събитие, имащо огромно 
значение за съдбата на Русия, 
а може би и за целия свят. Ние 
често мислим, че всички чуде-
са и знамения са били в мина-
лото, но те се извършват посто-
янно, само трябва да се молиш. 
Такива неща не са чести в исто-
рията на народите и затова те 
трябва да остават в паметта на 
хората за укрепване, потвърж-
дение на вярата и надеждата, 
че не са оставени от промис-
лите Божии.

Била зимата на 1941 г. Не-
мците настъпвали към Москва. 
Страната била на границата на 
катастрофата. В онези дни поч-
ти никой не вярвал в победата, 
не знаели какво да правят, виж-
дали само гибел, навсякъде це-
рели паника, страх, униние. 

Когато започнала Великата 
отечествена война, Патриарх 
Антиохийский Александър III 
се обърнал с послание към 
християните от целия свят за 

молитвена и материална помощ на Русия. 
Много истински приятели имала страната 
тогава. Имало велики молители и в Русия, 
такива като йеромонах Серафим Вериц-
кий. Хиляда дни и нощи той се молил за 
спасението на страната и народа на Русия 
в най-тежките години, когато врагове тер-
заели земята й. Но както и през 1612 годи-
на за Божия промисъл, за оповестяване 
на Божията воля и определяне на съдбата 
на страната и народа на Русия бил избран 
молител за нея от братска църква – Мит-
рополита от Ливанските планини Илия 
(Антиохийски патриархат). Той знаел какво 
значи Русия за света и затова се молел за 
спасението на руската страна, за просвет-
лението на народа. След обръщението на 
Александър III митрополит Илия започнал 
още по-горещо от цялото си сърце да се 
моли за спасението на Русия от гибелта, 
от вражеското нашествие. Той решил да 
се затвори и да моли Божията майка да му 
разкрие как може да се помогне на Русия. 
Спуснал се в каменно подземие, където не 
достигал нито един звук от земята, където 
нямало нищо друго освен иконата на Бо-
жията майка. Владиката се затворил там, 
не вкусвал храна, не пиел, не спал, а само 
стоейки на колене, се молел пред иконата 
на Божията майка с кандило. Всяка сутрин 
носили на владиката известия от фронта 
за броя на убитите и за това, докъде е до-
стигнал врагът. След три денонощия бде-
ния в огнен стълб му се явила самата Бо-
жия майка и обявила, че е избран той като 
истински молител и приятел на Русия, за 

да предаде отреденото от Бога за страна-
та и народа на Русия. Ако всичко, което е 
определено, не бъде изпълнено, разбрал 
молителят, Русия ще загине: 

„В страната трябва да бъдат открити 
храмове, манастири, духовни академии и 
семинарии. Свещениците трябва да бъдат 
върнати от фронта и от затворите, тряб-
ва да започнат да служат. Сега се готвят 
да предадат Ленинград – не трябва да го 
дават. Нека да изнесат – казала Тя – чудот-
ворната икона на  Казанската Божия май-
ка и да минат с литийно шествие около 
града, тогава нито един враг няма да стъ-
пи на святата земя. Това е избран град. В 
Москва пред Казанската икона трябва да 
се извърши молебен, след това тя трябва 
да бъде в Сталинград, който не трябва да 
се отстъпва на врага. Казанската икона 
трябва да върви с войските до границите 
на Русия. Когато войната завърши, митро-
полит Илия трябва да отиде в Русия и да 
разкаже как е била спасена”.

Владиката се свързал с представители 
на Руската църква, със съветското прави-
телство и им предал всичко, което било 
отредено. Любопитни са сведенията за 
реакцията на Сталин на посланието на 
Божията майка. Той като че ли се отнесъл 
към него достатъчно сериозно и поръчал 
на своя секретар Поскребишев да изясни 
всичко, което касае чудотворната ико-
на, и конкретно историята за спасение-
то на Москва. След това Сталин извикал 
при себе си Ленинградския митрополит 
Алексей и обещал да изпълни всичко, ко-
ето предал митрополит Илия, тъй като не 
виждал повече никаква възможност за 
спасяване на  положението. 

Всичко станало така, както било пред-
сказано. Нямало сили да задържат врага. 
В Ленинград бил страшен глад, ежедневно 
умирали хиляди хора. От Владимирския 
събор изнесли Казанската икона на Божи-
ята майка и обиколили с литийно шествие 
Ленинград. Градът бил спасен. Мнозина и 
досега не могат да разберат как се е удъ-
ржал Ленинград, практически помощ за 
него не е имало. И въпреки това той издъ-
ржал. Отново се потвърдили думите, каза-
ни от свети Митрофан (Воронежки) на Пе-
тър I, за това, че градът на свети апостол 
Петър е избран от Самата Божия майка и 
докато Нейната Казанска икона е в града 
и има молещи се,  врагът не може да влезе 
в него. Ето защо ленинградчани така по-
читат Казанската икона на Божията майка. 
Тя през цялото време, от основаването на 
града, е била негова Застъпница, а и на 
цяла Русия. 

Интересното е и това, че блокадата на 
Ленинград е била разкъсана в деня на  
празника на света равноапостолна Нина, 
просветителница на Грузия. 

ОБСАДАТА НА ЛЕНИНГРАД
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След Ленинград 
Казанската икона за-
почнала шествието 
си по Русия. И Мос-
ква била спасена с 
чудо. Разгромът на 
немците под Моск-
ва е истинско чудо, 
станало с молитвите 
и застъпничеството 
на Божията майка. 
Немците бягали в 
паника, гонени от 
ужас, по пътя се тър-
каляла захвърлена 
техника и никой от 
немските и руските 
генерали не могъл 
да разбере как и 
защо станало това. 
В о л о к о л а м с к о т о 
шосе било свобод-
но и нищо не пре-
чело на немците да 
влязат в Москва. 

След това пренес-
ли Казанската икона 
в Сталинград. Там 
пред нея непрекъс-
нато се извършвали 
служби – молебени 
и помени за загина-
лите воини. Иконата 
стояла сред руските 
войски на десния 
бряг на Волга и не-
мците не могли да 
преминат реката, 
колкото и усилия да 
полагали. Имало мо-
мент, когато защит-
ниците на града ос-

танали на педя земя 
до Волга, но немци-
те не могли да избу-
тат руските воини, 
тъй като там била 
Казанската икона на 
Божията майка (така 
наречената „Малая 
Земя”).

Знаменитата Ста-
линградска битка 
започнала с моле-
бен пред тази ико-
на и едва след това 
бил даден сигнал 
за настъпление. 
Иконата носели на 
най-трудните части 
на фронта, където 
имало критични по-
ложения, в местата, 
където се готвели 
настъпления. Све-
щениците отслуж-
вали молебени, 
войниците пръска-
ли със светена вода. 

От много фрон-
товаци има разкази 
за чудодейни слу-
чаи, в това число и 
от невярващи. Ще 
разкажа за едно та-
кова свидетелство 
за застъпничество и 
помощ на Божията 
майка. Това станало 
по време на щур-
ма на Кьонингсберг 
през 1944 година. 
Ето какво разказва 
офицер, бил в самия 

център на събития-
та около този град 
крепост: „Нашата 
войска вече съвсем 
се беше изтощила, 
а немците бяха все 
още силни, загуби-
те бяха огромни и 
везните се колеба-
еха, ние можехме да 
претърпим страш-
но поражение. Из-
веднъж виждаме, че 
идва командващият 
на фронта, много 
офицери и заедно 
с тях свещеници с 
икона. Мнозина за-
почнаха да се шегу-
ват :”Ето доведоха 
поповете, сега те ще 
ни помогнат ...”. Но 
командващият бър-
зо прекрати всякак-
ви шеги, заповяда на 
всички да се строят, 
да си свалят шапки-
те. Свещениците от-
служиха молебен и 
тръгнаха с иконата 
към предните ли-
нии. Ние с недоуме-
ние гледахме: накъ-
де тръгват, при това 
изправени? Всички 
ще ги убият! От към 
немците идваше та-
кава стрелба – като 
огнена стена! Но те 
спокойно вървяха 
в огъня.  И извед-
нъж стрелбата от 

немската страна 
едновременно се 
прекрати, все едно 
спря. Тогава беше 
даден сигнал и на-
шите войски започ-
наха общ щурм на 
Кьонингскберг по 
суша и по море. Ста-
на невероятното – 
немците загиваха с 
хиляди и хиляди се 
предаваха в плен! 
След това в един 
глас пленените раз-
казваха: преди рус-

кия щурм „в небето 
се появи  Мадоната”, 
която била видяна 
от цялата немска 
армия, и абсолютно 
на всички оръжията 
отказали – те не мог-
ли да направят нито 

един изстрел. Тогава 
нашите войски, пре-
одолявайки заграж-
денията, с лекота 
сломили ръкопаш-
ната съпротива и 
завзели града, кой-
то до този момент 
бил непристъпен и 
ние претърпявахме 
такива загуби! По 
време на това явле-
ние немците падали 
на колене и мнози-
на разбрали, каква 
е работата и Кой 

помага на 
руснаци-
те!”. 

И още 
е д и н 
факт. Киев 
– майката 
на руски-
те градове 
– бил ос-
в о б о д е н 
от руски-
те войс-
ки на 22 
октомври 
– в деня 
на чест-
ването на 

Казанската икона 
на Божията майка. И 
това било доста зна-
менателно за наро-
да на Русия – от тук 
е започнала Рус, тук 
е станало кръщава-
нето на руския на-

род, който завинаги 
е избрал християнс-
твото, православ-
ната вяра. Цялата 
истинска сила и ця-
лото истинско щас-
тие на руския народ 
е в православната 
вяра!

В това време били 
открити 20 000 хра-
ма на Руската пра-
вославна църква. 
Тогава цяла Русия 
се молила. Молил се 
дори Йосиф Сталин. 

Били открити ду-
ховни семинарии, 
академии, възобно-
вена била Троице-
Сергиевата Лавра, 
Киево-Печерската 
Лавра и много ма-
настири. Било ре-
шено да бъдат пре-
несени мощите на 
свети Алексий, мит-
рополит Московски 
и на цяла Рус, в Бо-
гоявленския събор, 
където през цялата 
война седяла съща-
та тази чудотворна 
икона на Казанската 
Божия майка, която 
била с опълчение-
то през 1612 година. 
Настъпило време за 
връщането на вяра-
та по руската земя, 
както били предска-
зали светците.

СПАСЕНИЕТО НА МОСКВА, СТАЛИНГРАД И КИЕВ

През 1947 година Сталин изпълнил час-
тично обещанието си и поканил митрополит 
Илия в Русия. Той се страхувал да не изпъл-
ни указанията на Божията майка, тъй като 
всички пророчества, предадени от влади-
ката на Ливан, се сбъднали. Преди идването 
на госта Сталин извикал владиката Алексий, 
който тогава вече бил станал Патриарх, и 
попитал: „С какво може Руската църква да се 
отблагодари на митрополит Илия?”  Светей-
шият предложил да подарят на Ливанския 
митрополит иконата на Казанската Божия 
майка, кръст със скъпоценности и панагия, 
украсена със скъпоценни камъни от всич-
ки области на страната, така че цяла Русия 
да участва в този подарък. По 
нареждане на Сталин най-из-
кусните ювелири направили 
панагията и кръста. 

Митрополит Илия дошъл 
в Москва, посрещнали го тъ-
ржествено. На церемонията 
по посрещането му поднес-
ли иконата, кръста и панаги-
ята. Той казал, че през цялата 
война денонощно се молил за 
спасението на Русия. „Аз съм 
щастлив – казал владиката 

Илия, – че на мен се падна да стана свидетел 
на възраждането на православната вяра на 
Светата Рус и да видя, че Господ и Божията 
майка не са оставили вашата страна, а на-
против -  почели са я с особеното си благо-
воление. С велика благодарност приемам 
тези дарове от цялата руска земя, като па-
мет за любимата ми страна и нейния на-
род.  Желая ви, скъпи мои, и се надявам, че 
според думите на великия светия на руска-
та земя – преподобния Серафим Саровски, 
вие посред лято ще запеете „Христос Вос-
кресе!”. Ето тогава радостта ще пребъде по 
цялата велика земя”.

Тогава правителството го наградило със 
Сталинска премия за помощ на 
Русия по време на Великата оте-
чествена война. Владиката се от-
казал от премията, като казал, че 
на един монах пари не са нужни: 
„Нека те да отидат за нуждите на 
вашата страна. Самите ние ре-
шихме да дадем на вашата стра-
на 200 хиляди долара за помощ 
на деца сираци, чиито родители 
са загинали във войната” – казал 
митрополит Илия.

От Москва ливанският мит-

рополит отишъл в Ленинград (това било в 
първите дни на ноември 1947 година). На 
митрополита на ливанските планини било 
позволено да разкаже за своето видение 
публично само в един единствен храм — 
във Владимирския събор в Ленинград (сега 
отново Петербург). За предстоящата пропо-
вед на митрополит Илия официално никъде 
не било съобщено. Но по някакви неведоми 
пътища вестта за него се разнесла по це-
лия Петербург, дори и извън пределите на 
града. Тук ще цитираме записки на един от 
очевидците на пребиваването на владиката 
Илия в Ленинград: „Преди самото идване на 
митрополит Илия в Ленинград насън ми се 
яви някакъв свещеник и каза: ”След три дни 
ти ще разбереш как е била спасена Русия. 
Не забравяй за това и разкажи и на други”. 
И ето че по служебни дела след три дни се 
оказах сутринта рано на Московската гара 
(изпращах контейнери). Изведнъж гледам, 
че идва началникът на МВД на града, с него 
много милиция, войници, почетен караул, 
не пускат никого. Всички говорят: ”Навярно 
Сталин идва.” Приближавам се до загражде-
нието и виждам, че върви Косигин (навяр-
но  като ленинградчанин са го изпратили 
да съпровожда владиката Илия), с него мит-

МИТРОПОЛИТ ИЛИЯ ЛИВАНСКИ В РУСИЯ
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рополитът на Ленинград Григорий, а между 
тях митрополит с източна калимявка. Тогава 
си спомних за съня си и си помислих: „Какво 
ще има днеска в църквата?” Сутринта на 9 
ноември митрополит Илия отслужи литур-
гия в катедралния Николски събор, тогава 
той подари на храма частичка от мощите на  
Свети Николай, постави ги на солея, вляво 
от главния престол. На следващия ден оти-
дох при познат, а той ми каза: „Да отидем до 
Владимирския събор, днес там ще има голя-
мо тържество, целият град говори за това!” 
– „Защо толкова рано? Та нали има още три 
часа до службата” – казах аз. – „А иначе няма 
да попаднем там, много народ се събира!” 
И ето че отидохме до Владимирския събор. 
Нещо необикновено се случваше в града 
– всички околни улици бяха пълни с народ. 
Около двеста хиляди човека стояха покрай 
храма, целият транспорт беше спрял, вхо-
довете бяха заградени, едва се добрахме до 
тях. Стояхме около храма, а вътре не можех-
ме да попаднем – войници бяха поставили 
заграждения и не пускаха никого. Изведнъж 
от една от страничните врати излезе един 
служител от храма, наш познат, видя ни и 
ни повика: „Елате! Дочаках ви!” Той ни въве-
де в храма и ние се оказахме до самия со-
лей. Вляво от него имаше оградено място и 
там стояха членове на правителството. Ние 
преброихме 42 души. И ето, че се появи мит-
рополит Илия, митрополит Григорий и све-
щеници. Започна служба. Отслужиха мал-
ка вечерна литургия, след което се състоя 
възлагането на скъпоценен венец – дар от 
владиката Илия за Казанската икона на Бо-
жията Майка. При възлагането на венеца 
произнесе проповед. Той разказа всичко 
– как му се е явила Божията майка, какво му 
е съобщила: 

„Аз се молих за вашия прекрасен град и 
съм толкова благодарен на Господа, че ме 
е удостоил да бъда тук, да се моля заедно 
с вас! Аз видях, че Божията майка не е оста-
вила Своите чада. Подариха ми кръст с ка-
мъни от цялата руска земя, панагия и икона 
на Казанската Божия майка. Този кръст аз 
ще положа на олтара на нашата катедрална 
църква в Ливан и ви обещавам, че кръстът 
от Русия винаги ще лежи на олтара, докато 
аз съм на тази земя. Завещавам и след моята 
смърт кръстът да остане на престола. Ико-
ната на Казанската Божия майка ще се на-

мира в олтара и винаги ще 
ми напомня за Русия по 
време на богослуженията. 
Простете ми, скъпи мои, 
че не мога да благословя 
и да прегърна всеки от 
вас! Изпращам Благосло-
вението Господно върху 
всички вас, и винаги, до-
като съм жив, ще се моля 
за вас!”

Разбира се, той гово-
реше чрез преводач, но 
почти всички в храма пла-
чеха. Това е незабравимо! 
Какво щастие за всеки, 
който  можеше да бъде в 
този ден във Владимирс-
кия събор, каква радост 
за цял живот! Това беше 
такъв духовен подем, та-
кава могъща обща молит-
ва! Всички се чувстваха 
братя и най-скъпи хора един за друг!

И ето, че всички запяха: „Застъпнице усър-
дна ...” Невъзможно е да се предаде чувство-
то по време на пеенето! Струваше ми се, че 
пее целият храм и целият народ се издигна 
във въздуха! Когато излязохме от храма, 
всички стоящи на площада и на околните 
улици, до стадиона – десетки хиляди - запя-
ха тропара на Казанската икона на Божията 
майка, всички пееха: ”Застъпнице усърдна”... 
Хората плачеха и се молеха на истинската 
Застъпница и Спасителка на Русия.

На следващия ден - 11 ноември, митро-
полит Илия беше тържествено посрещнат 
в Духовната академия, а епископ Симеон 
(ректор на академията) каза прекрасно тро-
гателно слово: ”Когато вие, скъпи владико, 
извършвате кръстен знак, то при призова-
ването на името на Господа Наш Исус Хрис-
тос вие винаги ще се докосвате с три пръста 
до панагията и веднага ще си спомняте за 
нашата страна. И се помолете за Русия на 
нашата Застъпница – Божията Майка, тъй 
като в панагията е изображението на наша-
та владичица с Господа в обкръжението на 
цялата руска земя. Това е велик символ, от-
край време Рус се нарича Дом на Божията 
майка и тук, във вашата панагия, е изобра-
жението на Божията майка в обкръжението 
на цялата руска земя! Тъй като няма земя в 

Русия, която да не е дала 
частичка от себе си за тази 
панагия!”

Всички учещи се в ака-
демията и семинарията 
(тогава те бяха малцина) 
бяха удостоени с честта 
да видят този Божествен 
светия от Изток и да полу-
чат благословия лично от 
него. Това ярко събитие и 
досега се пази в благодар-
ната памет на сърцето. 

Господ ме удостои с 
честта още два пъти да 
видя този велик молител. 
Втората среща беше в 
Псково-Печерския  манас-
тир по време на второто 
му идване в Русия през 
1954 г.  Тогава в Печера 
имаше трима Патриарха и 
множество йереи. Всички 
влезнаха в пещерите и в 

църквата Възкресение /това 
беше през август/ и запяха: 
„Христос Воскресе!” и всички 
пасхални песни – и то по сред 
лято - на гръцки, славянски и 
арабски езици. Беше умили-
телно и тържествено, бради-
те на всички бяха мокри от 
сълзи. 

Трети път успях да видя 
владиката през 1963 г. - в ол-
тара на Псковско-Троицкия 
събор. Приближих се към 
него с уважение и му казах: 
”Скъпи Владико! Вас ви пом-
нят в Ленинград и се молят 
за Вас. И винаги ще ви пом-
нят! Аз бях в Владимирския 
събор през 1947 година при 
Вашето идване. Господ да Ви 
спаси!”. Той направо се про-
мени в лице и започна да 
говори по руски, не много 

добре, бавно но твърдо изговаряше думи-
те. Той е истински старец. Какви само бяха 
очите му! Когато чу думите ми, му потекоха 
сълзи и каза: ”Как у вас обичат Бога! Никъде 
така не обичат Бога и Божията майка, както 
у вас! Какво щастие е да бъда в Русия! Не-
възможно е да бъде изказано! Бил съм и в 
Йерусалим на празника на Христовата Пас-
ха, бил съм в много страни, бил съм в Пор-
тугалия, когато се празнува деня на паметта 
за явяването на Божията майка, където се 
събраха 70 000 човека, но такова нещо не 
съм виждал никога! Такава любов и вяра 
не съм виждал никъде! Как тогава пееха 
на улицата:”Застъпнице усърдна!...” Хиля-
ди хора с едно сърце! Аз плаках, не можех 
нищо да кажа ...”. Сълзите течаха по бузите 
му, а всички бяха в недоумение защо плаче 
почетния тост? А той продължи: ”Аз винаги 
се моля за вашия град, той е в сърцето ми, 
много обичам вашата страна и вашия на-
род!” И ме целуна.

Такава гореща любов от Светията от Из-
тока ни предстои и на нас. Как може да не я 
помниш и да не благодариш на Господа за 
нея! След службата митрополит Илия отслу-
жи в Троицкия събор молебен за Казанската 
икона на Божията майка и аз имах честа да 
му помагам.

Това беше времето на Хрушчов с безум-
ната ненавист към нашата многострадална 
Църква и новите гонения срещу нея. Мъд-
рият Светия разбираше всичко и може би, 
по неговите молитви това безумно гонение 
завърши през следващата година с такъв 
позор за ненавистника – пример за бъде-
щите нечестивци! 

Едва преди няколко години митрополит 
Илия Ливански отиде при Господа на 97-го-
дишна възраст. В некролога на списанието 
на Московската патриаршия беше казано, 
че той е бил приятел и молител за Русия.

Сега чудотворната икона на Казанската 
Божия майка се намира във Владимирския 
събор в Санкт Петербург и все така се явява 
знамение за благодатния покров на нашата 
Небесна Царица. Така и продължава да стои 
Казанската икона в града, преживял блока-
дата, с венеца на митрополита от Ливански-
те планини Илия, поднесен на Божията май-
ка  в благодарност за спасението на Русия 
през 1941 – 1945 г. 

По материали от руския печат

В Петербург копие на чудотворния 
лик донесъл основателят на града, 
император Петър І. Оттогава тази 
икона е една от най-главните свети-
ни на града. До революцията икона-
та се намирала в Казанския събор, а 
сега образът на Казанската икона на  
Божията майка се пази в Княз Влади-
мирския събор в Санкт-Петербург. 
Копие от  петербургската икона се 
намира в Свето-Троицкия събор.
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СЪЩНОСТ 
НА ИДЕЯТА
Нарушаването на 

екологичното равно-
весие в природата е 
един от най-големи-
те проблеми на чо-
вечеството. Вече се 
виждат резултатите 
от безотговорната 
дейност на човека. 
Полярните шапки за-
страшително нама-
ляват. Този процес се 
развива ускорително, 
а това означава, че 
във видимо бъдеще 
полярните ледове и 
снегове ще изчезнат. 
Последиците ще бъ-
дат катастрофални. 
Климатичните проме-
ни ще префасонират 
лицето на Земята. Под 
въпрос ще бъде само-
то съществуване на 
цивилизацията.

Главната причина 
за процесите, които се 
развиват, е повишава-
нето на средната тем-
пература на земната 
атмосфера. Това по-
вишение е следствие 
на замърсяването й с 
въглероден двуокис, 
отделян в най-различ-
ните случаи на човеш-
ка дейност. Най-го-
лемите замърсители 
са топлоелектроцен-
тралите, транспортни-
те средства и всички 
видове двигатели, ра-
ботещи с органични 
горива като въглища, 
природен газ, течни 
горива, дърва и др.

По принцип атмо-
сферата трябва да 
съ-държа определен 
процент въглероден 
дву-окис. Това необхо-
димо и допустимо ко-
личество се приема за 
норма. Повишаването 
на тази норма се раз-
бира като замърсяване 
на атмосферата. Някои 
„умници” ни внушават, 
че замърсяването на ат-
мосферата е повишение 
на концентрацията на 
отровни газове. Това е 
заблуждение на обще-
ственото мнение, защо-
то става дума за отра-
вяне на атмосферата, а 
това е нещо по-различ-
но от замърсяването, 
независимо че е разно-
видност на замърсява-
нето.

Въглеродният дву-
окис не е отрова, но 
повишаването на не-

ТОПЛИННА МАШИНА
говата концентрация 
води до парниковия 
ефект, поради което 
средната температура 
на земната атмосфера 
неудържимо се пока-
чва. При това емисия-
та на въглероден дву-
окис е колосална. Тя е 
хиляди пъти по-голяма 
от емисията на всички 
останали замърсители, 
взети заедно. Ето защо 
въглеродният двуокис 
е истинският замър-
сител на атмосферата 
и поради това нама-
ляването му трябва 
да бъде задача номер 
едно в дневния ред на 
човечеството.

Балансът на въг-
леродния двуокис се 
нарушава поради пол-
зването на подземни 
горива като въглища, 
нефт, природен газ, 
торф и др. Природата 
има самопречистващи 
механизми. Тя и друг 
път се е сблъсквала 
с подобно замърся-
ване, но в течение на 
милиони години се е 
самопочистила, като 
се е погрижила да 
складира излишните 
количества под земя-
та. Сега ние, неразум-
ните, искаме да вър-
нем тези количества 
отново в атмосферата, 
но не за милиони, а за 
стотици години, което 
е нищожно малко вре-
ме. Всеки може да си 
представи какви ще са 
последиците. И това 
вече се вижда и усе-
ща. Изводът е, че над-
висналата катастро-
фа е сигнал за чове-
чеството да прекра-
ти колкото се може 
по-скоро изгарянето 
на подземни горива 
за каквито и да било 
цели. Тези изкопае-
ми могат да се пол-
зват за най-различни 
други цели, при кои-
то биха били много 
по-полезни за чове-
ка. Това означава, че 
цялата енергетика и 
топлинните двигате-
ли трябва да бъдат 
преустроени на дру-
га горивна база.

Същността на
нашата идея
е следната:

1. Да се прекрати из-
ползването на подзем-
ни органични горива.

2. Да се премине 
към използване на ор-

ганични горива на рас-
тителна база:

- отпадъци от сел-
скостопанска и горска 
дейност (слама, слън-
чоглед, царевичак, 
клонак, листак, дърва 
за отопление и др.);

- селскостопански 
култури, отглеждани 
специално за гориво;

- органични проми-
шлени отпадъци (три-
на, талаш, съчки, клон-
ки и др.);

- битови органични 
отпадъци като хартия, 
картон, опаковки и др.

3. Да се контролира 
природният баланс. В 
рамките на една годи-
на разходът на възоб-
новяемо органично 
гориво да не е по-го-
лям от новосъздаде-
ното в природата.

4. Ако енергията, 
произведена от ор-
ганични отпадъци е 
недостатъчна, недо-
стигът да се компен-
сира със слънчева, 
вятърна, атомна енер-
гия и други незамър-
сяващи източници.

Разчетите показ-
ват, че например в 

България наличните 
органични отпадъци 
могат да задоволят 
почти изцяло нейните 
енергийни нужди.

Ефекти от 
реализацията 
на идеята:

1. П р е к р а т я в а н е 
на замърсяването на 
атмосферата с въг-
лероден двуокис. 
Горепосочените из-
точници на енергия са 
включени в естестве-

ния природен кръго-
врат. Количеството въг-
лероден двуокис, което 
се връща в атмосфера-
та, не е по-голямо от ко-
личеството въглероден 
двуокис, което е пре-
върнато от растенията 
в органична материя 
чрез слънчевата енер-
гия. Балансът е налице. 
Той може да бъде конт-
ролиран и управляван в 
интерес на обществото.

2. Тъй като тези го-
рива са в по-голямата 
си част отпадъчни, се-
бестойността на полу-

чената енергия е мини-
мална. Реалните цени 
на получената енергия 
са високо конкурентни. 
Висока ще бъде и въз-
връщаемостта на капи-
таловложенията.

3. Природата, сели-
щата, предприятията и 
жизнената среда изо-
бщо ще бъдат почис-
тени от огромни коли-
чества органични „бок-
луци” по най-ефикасен 
и доходоносен начин. 
На фигура 2 е показана 
базовата блоксхема за 
получаване на електро-
енергия и топлоенер-
гия от всякакви орга-
нични горива.

Техническа 
основа за 
реализацията 
на идеята

На фигура 1. е по-
казана базовата блок-
схема за получаване 
на електроенергия и 
топлоенергия от вся-
какви органични гори-
ва.

О п р е д е л я щ и т е 
съставни части на тази 
система са следните 
(фиг. 1.):

1. компресор;
2.  горивна камера;
3. турбина;
4.елек трогенера-

тор;
5. топлообменник;
6. слънчев топло-

обменник.

БЛОКСХЕМА
НА ИДЕЯТА
( На фигура 2.)

Действието на сис-
темата е следното:

1 . К о м п р е с о р ъ т 
всмуква атмосферен 
въздух, сгъстява го и го 
подава към горивната 
камера.

Фигура 2

Фигура 1
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2. В горивната каме-
ра се подава органич-
но гориво. В реакция 
с кислорода на въз-
духа горивото изгаря 
и неговата химическа 
енергия се превръща 
в топлина. Загретите 
изгорели газове под 
налягане се подават 
към турбината.

З. Газовата турбина 
превръща топлинната 
енергия на изгорели-
те газове в механична 
енергия на въртене 
и задвижва електро-
генератора.

4. Електрогенерато-
рът превръща механич-
ната енергия на газова-
та турбина в електро-
енергия и я подава към 
консуматорите.

5. Отработените га-
зове от турбината се 
подават към топлооб-
менник и след това се 
изпускат в атмосфера-
та.

6.Получената от 
топлообменника топ-
линна енергия се пода-
ва към консуматорите 
на топлоенергия.

Както се вижда от 
разясненията, става 
дума за топлинна ма-
шина, много близка 
до реактивния дви-
гател. Разликата е, че 
тук отделните части 
(компресор, горивна 
камера и турбина) се 
компонират като от-
делни независими аг-
регати. Сърцевината 

на новото решение е, 
че горивната камера 
е винаги под наля-
гане и е „всеядна”. В 
нея може да се изга-
ря всякакъв вид го-
риво (твърдо, течно, 
газово).

Изискването към 
твърдото гориво е 
да бъде надробено 
на достатъчно мал-
ки частици, за да се 
осигури голяма кон-
тактна площ с възду-
ха и да се осъществи 
непрекъснат и регу-
лируем процес на по-
даване в горивната 
камера.

Системата за гори-
воподаване трябва 
да бъде съобразена 
с типа и свойствата 
на подаваното гори-
во. Тя трябва да бъде 
конструирана така, 
че да предлага до-
статъчен брой опции 
в зависимост от усло-
вията на работа.

Допълни
телни 
агрегати към 
системата:
1. Агрегат за по-

чистване на газовата 
струя след изгаряне 
на горивото.

При употреба 
на твърдо гориво 
е възможна поява-
та на недопустимо 
големи твърди час-
тици след изгаря-
нето. Необходимо е 

тяхното отделяне за 
предпазване на тур-
бината. Този агрегат 
се монтира между 
горивната камера и 
турбината.

2. Агрегат за под-
готовка на горивото.

Този агрегат вклю-

чва системата за го-
ривоподаване, дро-
билка за твърдите 
горива и транспор-
тно съоръжение за 
доставка на надробе-
ното гориво до сис-
темата за горивопо-
даване.

УНИВЕР
САЛНА
БЛОКСХЕМА

В универсалната 
блоксхема ще включим 
повече възможности, 
които можем да реа-
лизираме с базовата 
блоксхема. По принцип 
горивната камера е 
своего рода приемник 
на енергия от външен 
източник. Това може да 
бъде твърдо, течно, или 
газово гориво. Може да 
бъде и някакъв друг из-
точник като слънцето, 
електричеството и др. 
Същественото в случая 
е самото добавяне на 
енергия към работно-
то тяло, а не по какъв 
начин се осъществява 
този процес. Например 
вместо изгаряне на го-
риво, в енергоприемни-
ка можем да доставим 
енергия чрез електро-
нагреватели. Ефектът ще 
бъде същия. Ето някои 
варианти за доставка на 
енергия в енергопри-
емника в зависимост от 
енергоносителя:

1. газово гориво;
2. течно гориво;
3. твърдо гориво;
4. електронагревате-

ли.
Посочените възмож-

ности са дадени на фи-
гура 3.

Тъй като топло-
приемникът работи ви-
наги под налягане, няма 
съществено значение 

какъв е източникът на 
енергия. От значение е 
начинът на подаване на 
енергията в камерата. 
Тези въпроси по при-
нцип са решени и не 
представляват практи-
чески или теоретически 
интерес. Устройствата, 
които подават горивото, 
ще наричаме инжектори, 
без да влагаме смисъл 
за конкретен инжектор, 
както при автомобилите. 
Тук обединяващо е по-
даването на енергията 
в камера под налягане, 
независимо от вида и аг-
регатното състояние на 
енергоносителя.

При тази постанов-
ка може да се приложи 
комбинирано решение, 
при което се създава 
възможност за работа с 
всички видове енерго-
носители, включително 
електроенергия, елек-
тромагнитна енергия, 
лазерна енергия, слън-
чева енергия, вятърна 
енергия и др. Всичко е 
въпрос на задание и ин-
женерно решение.

Системата за управ-
ление ще избира ре-
жимите на работа по 
предварително зада-
дени критерии. Такава 
система позволява про-
изводството на електро-
енергия чрез единично 
или едновременно по-
даване на енергоизточ-
ниците.

На фигура 4 е показа-
на схемата на работа със 
слънчева енергия.

(Следва)

Фигура 3

Фигура 4
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СЕДМО ИЗМЕРЕНИЕ

Повея вятър, силен вятър,
смълчаното море се развълнува.
Вълни надигащи полюшнаха бедра
и урагана забушува.
 
Целувах, без да те целувам.
Милувах, без да те милувам.
Любувах, без да те любувам.
Бях в седмо измерение.
 
Утихна бурята, а през нощта
вълни се носеха смирено над морето.
Надничаше през облаци едва-едва
луната изтъняваща и бледа.
 
Добро утро, зора!
  

РАВЕНА

ХЕРОЛДИТЕ 
ЗАКЪСНЯВАТ НЕЩО
Цветан АНДРЕЕВ
(Из подготвяната за печат книга с лирика 
“ОБРАЗОПИС”)

Къде отиваш ти,
като не умееш да плуваш!?!
Язовирите са вече чужди, частни,
лични.
Само папратите са вечни
и извън натура 2000.
И зеленото!
Още е наше...
Или не е!
Знам ли?...
........................................
Голи, на брега,
се дивим
ще се давим ли, или ще се
отдаваме на зеленото.
Отдавна зеленото -
на което загубихме
Смисъла!

... Къде отиваш ти, като...

Затова сега чакаме в
тъпо неведение
Пророк, Гений или... дете?

Да ни го обясни...

Уважаеми редактори,

Изпращам ви най-новото си стихотворение 
“Завръщане”. То е за всички онези читатели, у ко-
ито е жива обичта и привързаността към род-
ното място, към бащиния дом като духовно про-
странство, към природата! 

С приятелски поздрави от Троян и от Литера-
турния клуб във Врабево! 

Цветана КачерилсКа

ВОДА
Вода. В състава си
на всяка клетка земна,
в състава на кръвта
и на изтичащото време.
В състава си
на земния живот
до капката последна:
за огорчения – сълза,
за жадния си глътката безценна,
за болния – спасителната кръв.
До блясък в теб се къпят
хоризонти и дървета.
Побираш се във шепа,
изгубваш се във пясъци горещи,
а после бликваш като гейзер.
От семето ти правиш кълн,
от извора – надежда.

ЗАВРЪЩАНЕ 
В притихналите клони на дърветата
сега гнездят ята от спомени.
Подгонени, те хукват по росата
към родната ти селска стряха,
към оня хълм заоблен – женско рамо
в прегръдката на хоризонта,
където във безкрая те очаква
на детството най-шарената стомна
и топъл дъх на селска пита.
И оня мирис на ливада лятна,
в  нощите светулкови през юли,
които ще те връщат все назад 
и ще отекват калдъръмено годините 
към началото и бащиния праг…

3 юли 2009г.

ЖЕРТВЕН КАМЪК
Жертвен камък,
разчертан като човешка длан
със знаци на съдбата,
кръвта и ужаса попил…
А можеше да бъде той
основа на олтар,
стена на крепост,
зид или праг
на нечий дом.
Но свойта участ
камъкът ревниво пази
да приспива злото
със мълчание,
а от кръвта пролята
една легенда да се ражда.
Камъкът мълчи,
легендата разказва…

Цветана КАчЕРилсКА

Добре дошла, Анастасия
вече излезе 
на пазара 
най-новата книга 
на ИК “Новата 
цивилизация” 

За дистрибуторски фирми: 
Тел. за контакт:  02 962 16 85 

или e-mail:  rodimenie@abv.bg
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