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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.

Година V, брой 35 (200) 24 - 30 август 2009 г. цена 0.55 лв.
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
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ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!
ВсЕКИ МЕсЕц ОТ 1 ДО 14 ВКЛ.

Каталожен № 618
ИМА И РЕДАКцИОНЕН АБОНАМЕНТ

на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86

Търсите ли вeстник

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

Тамара
СТАЕВА-ПЕНЧЕВА

Всички сме се 
радвали, когато на 
концерт цялата зала 
запява заедно с из
пълнителите. Тогава 
въодушев лението 
достига краен пре
дел, човек скъсва ня
какви прегради у себе 
си. Подчинявайки се 

на една вълна от ен
тусиазъм, се освобо
ждава от задръжките 
и пропява, можейки 
или не можейки. Но 
радостта у хората е 
неминуема и изкуст
вото влиза у всекиго, 
повече или по мал
ко. У всеки човек са 
заложени всички та
ланти, но у един те са 
повече, у друг са по 

малко.
Виждали ли сте как 

пред хубава гледка, 
красива местност или 
при интересна случ
ка в живота на чове
ка му се иска да запее 
или пък си свирука. 
Поталантливият ще 
запее посложна или 
попроста мелодия, 
а може дори и да му 
хрумне някоя непоз

ната песен, соната, 
симфония. А някой  
дори може да на
рисува тази гледка, 
местност или случка, 
да сътвори стихотво
рение, поема, пиеса 
и т. н. Така човек от
реагира на красота
та, която се появява в 
живота му.

Продължава
на стр. 3

ЩО Е ТО? ЗАЩО сИНКРЕТИЗЪМ?

с НОВ 
ПОДХОД

КЪМ БЪЛГАРсКАТА ИсТОРИЯ -

Проф. Димитър 
ПАПАЗОВ

Обикновено държавите 
се гордеят с миналото си. 
Сред тях е и България  стра
на, която само преди чет
върт век чества официал
но своята 1300годишнина. 
Наскоро след това настъпи 
времето на промените.

Продължава на стр. 10

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА 
ИМА ТРАДИЦИОННО

ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ 
ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ

Анета МАРИНОВА, Генка СТОЯНОВА
Дирекция „Държавен военноистори

чески архив”  В.Търново

Дарителство и взаимопомощ – една ху
манна и благородна традиция, присъща 
на хора със завиден морал, чувство на 
състрадание, християнски добродетели и 
желание да помогнат за духовното изди
гане на нацията.

Със средствата на дарителските фондо
ве и фондации се издържат стипендианти 
в страната и в чужбина, изграждат се 
учебни заведения, отпускат се помощи за 
бедни ученици и студенти, дават се награ
ди за добър успех...

Дарителите са личности, принадлежа
щи към елита на нацията, известни и вли
ятелни политици, общественици и стопан
ски дейци. Това са хора с висока култура и 
гражданско съзнание.

Едни от тях са полковник ПАНАЙОТ 
АНГЕЛОВ и генерал-майор ХРИСТО-
ФОР ХЕСАПЧИЕВ.

Подобаващо място в историческата ли
тература заемат редица публикации по 
този въпрос.

Настоящото съобщение има за цел да 
възкреси делото на дарителите и да на
сочи вниманието на читателската ауди
тория към факти, свързани с основаване 
дарителски фондове „Полковник Панайот 
Ангелов” и „Генерал Христофор Хесап
чиев” при Военното на Негово Величест
во училище по документи, съхранявани в 
Дирекция „Държавен военноисторически 
архив” – В. Търново. Това са предимно за
поведи, протоколи и доклади, обхващащи 
периода 19251952 г. Те се съхраняват във 
фондовете на Министерството на войната 
(ф. 1), Военното училище  (ф. 1521) и личния 
фонд на Иван Кръстев Стойчев (ф. 012).

Продължава на стр. 6
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Противопоставяне

***
От аналитичния център съобщават кой 

конкретно е похитил компютъра с ръкописа, 
какъв е бил планът за похищение на сайта. 
Как и кой се е опитал да замени книгите на 
Анастасия с други, сякаш подобни, но всъщ-
ност плавно отдалечаващи от идеята?

Казаха ми и това, че едни и същи сили по 
един и същи начин са организирали диск-
редитирането и клеветенето на Анастасия, 
училището на академик Щетинин и певеца 
Басков. „А Басков пък какво общо има?” - ще се 
учуди читателят. Приятен млад човек, силен 
красив глас. Това именно ги вбесява. Пред-
ставете си, че този млад руснак със своя пре-
възходен глас изведнъж изпее:
“Па клоните на кедъра звънящ разцъфват изгреви.
Земята целомъдрена с лъчи те осеняват.
Утринни небеса с дъх на любов й помагат.”

Или:
Рассветают восходы на ветках звенящего кедра.
И земли целомудренной роды лучом осеняют.
Небеса заревые ей вздохом любви помогают.
И ласкают свирелями сон межпланетные ветры.
В каждом зерне зарождается сила.
В каждом ребёнке восходит миссия.
В белом луче возродится Россия,
Анастасия, Россия, спаси Бог.

Тази песен пя един детски хор при предста-
вянето на книгата “Кои сме ние?” в концерт-
ната зала “Октомврийска” в Санкт Петербург. 
Може да сте чули тази песен и в изпълнение 
на бардове. И във филма “Хора, върнете си 
Родината”. Тя е написана от учител от Белору-
сия и, изглежда, че се превръща в народна. 
Може и други патриотични песни да изпее 

Историята на човечеството, разказана от Анастасия 

ЕНЕРГИЯТА 
НА ЖИВОТА

за Русия певецът Басков и те ще 
призоват руснаците… Ето защо са 
страшни за някого руските начи-
нания. Руското възраждане.

Помолиха ме да не се безпокоя, 
да не говоря за това, което става, че за пръв 
път се появила възможност да се изучи ме-
ханизмът и да се назоват конкретните изпъл-
нители на идеологическата диверсия срещу 
всички позитивни явления в Русия.

И аз наистина не бих говорил. Нека с тях 
се занимават компетентните органи. Обаче 
моля за извинение, за едно нещо не мога да 
премълча, иначе ще загубя уважението към 
себе си за цял живот.

Невъзможно е повече да се премълчават 
нападките срещу училището на академик 
Щетинин, срещу неговите педагози, въоб-
ще срещу педагозите-новатори, а главното 
- срещу децата.

Учениците в училището на Щетинин заед-
но с преподавателите решиха да построят 
още едно училище. В Белгородска област. 
Съгласуваха го с местната организация и 
започнаха да поправят предоставената им 
сграда. Свикнали на труд, умеещи да проек-
тират и строят, те бързо се справиха с поста-
вената задача. Искаха и други деца да могат 
да се учат в нормално училище… Само че 
се наложило да оставят ремонтираното по-
мещение. Защо? Защото провокаторите не 
спят…

От същата тази точ-
ка, която организира 
разпространението на 
слуховете, че всички 
читатели на книгите за 
Анастасия са сектанти, 
са излети също такива 
обвинения: ”Училището 
на Щетинин е тотали-
тарна секта.”

***
Както и в случая с 

Анастасия, като по сиг-

нал някакви уж православни отци започнаха 
да потвърждават казаното. И отново стан-
дартни фрази, необосновани, непотвърдени 
с факти обвинения.

„Учениците от училището на Щетинин 
- пише някой си отец Алексей - …нямат 
никакъв опит да боравят с пари.” Лъжа, 
мужици, имат. Само че не са се вкопчили 
в тях като вас.

“В училището на Щетинин се прилага 
методът на “привикване в кръга”. Той за-
става пред цялата група. Тя е настроена 
отрицателно и отправя упреци към него”

Ама че обвинение! А нима 
казаците не са привиквали 
провинилия се “в кръга”? При-
виквали са го - само че не само 
за порицание, ами и с камшик 
са го наказвали. А нима наши-
те демократични партии и ко-
мунистическите не са привик-
вали в свой “кръг” провинили-
те се свои и не са лишавали от 
сан? Църквата още по-твърдо 
е действала - тя ги е горила на 
клади. А тук - порицание…

Може би този, който пише 
за този факт като отрицателен, има пред-
вид, че “кръгът” може да се състои само 
от неговата собствена персона? Но тогава 
това няма да е кръг, а наистина тоталита-
ризъм.

Освен това в различни статии се говори 
като за отрицателен факт, че училището 
на Щетинин го охраняват казаци и не ви-
наги може безпрепятствено да се влезе в 
неговата територия.

Но господа, сега много училища се ох-
раняват. И не само в нашата страна. И как-
во имате да правите вие в училището на 
Щетинин? Имайте страх от Бога. Пазете 
здравето си. Ами че вие изпадате в ужас 
от това, че в това училище децата не пият, 
не пушат, строят си сами новите корпуси 
и се учат добре. Изглежда, че ви става ху-
баво, когато има наркотици и скверносло-
вие в училищата.

Няма да изброявам всички измислици, 
написани за прекрасното училище. Онези, 
които ги написаха, са осъдени дори от сво-
ите колеги.

„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА
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Продължава
от стр. 1

Какво е красота и 
как ни въздейства 
тя?

А не ви ли се е 
искало да направи-
те паралел между 
красивото, което 
виждате, и музика 
или слово, което да 
съответства на тази 
красота, да ви зали-
ват вълни от красо-
та в тонове слово и 
цветове едновре-
менно. По някакъв 
повод, нещо, което 
е докоснало ваша-
та душа, то иска да 
се изяви във всич-
ки сфери - чрез му-
зика, слово, цвят, 
образ, форма, то е 
един невидим жи-
вот, който се явява 
на различни полета 
на духовния свят. 
То е самият живот. 
И според нашата 
степен на подготве-
ност можем да уло-
вим част от него, 
кой с каквото сети-
во е развил. Един 
велик българин е 
казал: „Художникът 
рисува една кар-
тина, но той не я 
създава. Сама по 
себе си картината 
съществува, худож-
никът само я копи-
ра...  Реалността 
съществува сама по 
себе си . Всяко нещо 
съществува само по 
себе си. Значи никой 
не може да го създаде. 
Какво може да напра-
виш тогава? Само 
едно - да туриш сен-
ки на създаденото 
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СИНКРЕТИЗЪМ

вече.” (стр. 590 МОК 
1932-1933 г)

Но това не е ново 
в човешката ис-
тория. То вече се е 
случвало. Кога - в 
древността, кога-
то траките са при-
зовавали боговете, 
те са ги викали чрез 
живо слово - тоест 
слово в музикален 
тон, цвят, образ. За 
да се даде отговор 
на техните молит-
ви или запитвания, 
то концентрацията 
на жреца трябва да 
е била абсолютна. 
Подобно изживява-
не срещаме и в други 
древни цивилиза-
ции - Египет, Индия, 
Вавилон, Гърция. Едва 
в по-ново време този 
религиозен екстаз се 

откъсва от своя пър-
воизточник – Бога, 
и се опитва да зажи-
вее самостоятелен 
живот. Духовният 
живот се разделя на 
своите клонове, кои-
то познаваме днес, 
чак през 17 век: науки, 
които работят с 
мисълта, и изкуст-
ва, които ни въздейс-
тват чрез чувства-
та.

Но индивидуализа-
цията в изкуствата 
и науките достигна 
своя предел през 20 
век.

Дошло е време те 
да се обединят.

Не са ли поетите 
най-добрите учени, 
предвестници на 
новите клонове на 
науката. Шлиман 

откри Троя чрез опи-
санията на древния 
поет Омир. Ученият 
Айнщайн се прекла-
няше пред великия 
дух на Учителя Дънов. 
Френските поети и 
художници на 20 век 
търсеха древния дух 
на Орфей, зовяха го в 
своето творчество - 
Аполинер, Жан Кокто, 
Пикасо. По нов моде-
рен начин те призо-
ваваха синкретизма 
на Орфей.

А какво са днеш-
ните инсталации и 
авангардно изкуст-
во на 20 век? Не са ли 
те неумели опити за 
синкретизъм? Липсва 
само първоизточни-
кът - БОГ, за да ста-
нат наистина живо 
изкуство, а не едно-
дневки.

Поетът Никола 
Гигов откри, че тра-
ките са имали писме-
ност. А така наре-
чените „професио-
нални” учени са тол-
кова закостенели в 
старата парадигма, 
че не искат да чуят 
за това откритие. 
Както е било и при 
Шлиман - учените от 
неговото време не са 
го приемали за про-
фесионален археолог.

Палюшев и много 
други учени физици 
откриват същест-
вуването на БОГ чрез 
елементарните час-
тици.

И много други при-
мери на синкретизъм 
могат да се дадат 
- синкретизъм между 
вяра, наука и изкус-
тва.

Мариус Куркински 
в съвременния бъ-
лгарски театър 
създаде нова мода 
на синкретизъм. 
Неговите колеги 
правят вече своите 
опити на обединение 
между драма, живо-
пис, музика, панто-
мима и т. н., по по-
добие на неговите 
„Женско царство”, 
„Големанов”, „С лю-
бовта шега не бива” 
и др .

Какво правим ние, 
за да сме подготвени 
за идването на син-
кретизма, защото 
той рано или късно 
ще дойде, независи-
мо от нашето жела-
ние или нежелание? 
В училищата съкра-
тихме часовете по 
изкуствата (изобра-
зителното изкуст-
во, музиката – най-
висшето изкуство) 
за сметка на обуче-
нието по компютър 
- лекомислено реше-
ние с тежки послед-
ствия. Какво ни дава 
компютърът? Той е 
само средство, а не 
може да бъде цел на 
обучение, защото 
същината е в друго. 
Лишихме децата ни 
от изкуствата, кои-
то лежат в основата 
на човешката душа. 
Затова и поколение-
то, което расте, не 
по своя воля ще бъде 
осакатено духовно. И 
нашите потомци ще 
ни питат: „Как поз-
волихте това?”

Ето защо мисля, 
че в съвременното 
общество има нужда 

от нови училища, къ-
дето да са застъпени 
повече изкуствата. В 
тях те трябва в игро-
ва форма да запоз-
нават децата със за-
коните на красотата 
и доброто, защото те 
са градивните еле-
менти на човешката 
душа, и те трябва да 
залегнат в основа-
та на обучението, 
включително по ли-
тература. Хубаво е 
да се създадат нови 
училища, които да 
са в пряк контакт с 
природата, където 
децата на практика 
ще откриват нейните 
закони, ще се учат на 
труд, на другарство, 
на любов един към 
друг. Същевременно 
не бива да се про-
пуска молитвата към 
нашия Отец и създа-
тел - в свободна фор-
ма - кой както умее 
да се свързва с БОГ. 
Защото религии по 
света има много, но 
един е БОГ. И всички 
пътища водят към 
него.

В крайна смет-
ка какво е синкре-
тизъм? Той е и мо-
литва, и творчество, 
и опознаване на све-
та с любов, и научни 
открития, и призова-
ване на БОГ в нашето 
ежедневие да ни учи. 
Той ще ни покаже как 
да правим паралели 
между изоморфните 
светове, защото Той 
ги е създал и знае 
законите им.

Продължава
на стр. 14
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Мариана 
ПРАМАТАРОВА

Ако харесвате 
живописни райски 
места и обичате при-
родата, то определе-
но ще предпочетете 
най-южните плажове 
по българското Чер-
номорско крайбре-
жие. Районът около 
Ахтопол, Варвара, 
Резово и Синеморец 
предлага уникална 
възможност да се на-
сладите на Странджа 
планина, Черно море 
и реките Велека и Ре-
зовска.

Синеморец е раз-
положен на полуо-
стров и името му 
произхожда от гръц-
кото „галаза” – не-
бесносиньо. От стари 
документи на селото 
е видно, че жителите 
му са се занимавали 
с търговия – предим-
но на сол, риболов, 
добив на дървесина 
и въглища. Останки 
от древността (кера-
мика от 5-4 в. пр. Хр.) 
и намерените в за-
лива котви и оловна 
обшивка на античен 
кораб, както и тра-
кийски могили на-
около свидетелстват 
за активен живот по 
тези места. Защите-

Целувката

НА СТРАНДЖА И МОРЕТО

ната местност „Ус-
тието на р. Велека” 
предлага разходка с 
лодка с цел наблюде-
ние на редки видове 
птици и земноводни 
– чапли, корморани, 
гмурци, рибарчета и 
змии. От растителни-
те видове интересни 
за наблюдение са 
жълтата лилия, лон-
гозните гори по бре-
говете и т. нар. ”пя-
съчна коса”. Корабче 
може да ви отведе до 
Пещерата на гълъби-
те, Сфинкса, Разделе-
ната канара – инте-
ресни скални обра-
зувания. На юг от Си-
неморец се намира 
защитената местност 
Силистар (по името 
на течащата река), 
която е интересна с 
уютен морски залив 
сред дъбова гора и 
находище на пясъч-
на лилия.

Ако се интересува-
те от редки икони, в 
селската църква „Св.
Георги” се намира 
иконата на светеца 
Модест – покрови-
тел на земеделци и 
овчари.

За любителите на 
подводните рифове 
и пещери е село Вар-
вара – предпочитано 
от водолазите. То се 

намира на морския 
бряг под връх Папия. 
Тук са открити следи 

от късноантична и 
средновековна кре-
пост. Има и параклис 

на света Богородица с 
аязмо. Най-високият 
крайбрежен връх тук 
е Голяма Папия – 501 
м, който представля-
ва угаснал вулкан. За 
гмуркачите е край-
морският комплекс 
от пещери в скалите.

Мнозина употре-
бяват израза „Богат 
като Крез”, без да се 
замислят за произхо-
да му. Думата „Крез” 
означава „цар” и е си-
ноним на Рез - митич-
ния цар Резос, опи-
сан от Омир в „Или-
ада”, който воюва на 
страната на троян-
ците в едноименната 
десетгодишна война. 
Споменава се като 
много богат - колес-
ницата му била от 
чисто злато, теглена 
от бели, буйни коне. 
Районът около с. Ре-
зово е бил населен с 
траки, чийто основен 
поминък бил добива 
на злато и мед. Сле-
дите от древна ме-
талургична дейност 
и тракийските моги-
ли доказват развит 
рудодобив в древ-
ността. Селото днес 
е разположено на 
границата с Републи-
ка Турция, на висок и 
скалист бряг. На юг е 
река Резовска с кра-
сиви и тихи места, 

където зимуват во-
долюбиви птици.

В подножието на 
Странджа е разпо-
ложен град Ахтопол. 
Наблизо е устието 
на р. Велека. Архео-
лозите доказват, че 
мястото е обитавано 
още от новокаменна-
та и меднокоменната 
епоха. Тракийското 
племе Тини също жи-
веели по тези места 
през 10-17 в. пр. Хр. 
Византийски пълко-
водец с името Агатон 
възстановил сели-
щето след варварс-
ко унищожение и му 
дал името си – Агато-
полис. Основаване-
то му от атиняните е 
датирано около 430 г.  
пр. Хр. и е свързано с 
действията на Пери-
къл в Черно море. 
Открити са следи от 
функциониране на 
монетарница. Ахто-
пол многократно е 
бил подлаган на пи-
ратски набези. В лето-
писите на града най-
старият източник е 
колоната от времето 
на хан Крум (812 г.). 
През 14 в. Агатопол е 
подчинен на българ-
ския цар Светослав 
Тертер. Турците по 
време на робството 
наричали града Ах-
тенболу. В началото 
на 20 в. пристанище-
то било много раз-
вито и жителите на 
града притежавали 
много кораби, с кои-
то търгували по Бе-
ломорието и Среди-
земноморието. След 
Балканските войни 
в Ахтопол се устано-
вяват бежанци от Из-
точна Тракия.

Пожари опусто-
шават голямата мит-
рополитска църква 
и почти целия град, 
който е построен от-
ново. Запазени сте-
нописи има в цър-
ква от 1776 г. близо 
до морския бряг и 
руини от манастир-
ски комплекс „Свети 
Яни”.

В музея на Ахто-
пол ще научите по-
вече за историята на 
този невероятен бъ-
лгарски край.

Използвани са ма-
териали от Приро-
ден Парк „Странджа”

Резово

Силистар

Синеморец 

 р. Велека



Български дух �24 - 30 август 2009 г.

Тоня БОРИСОВА

II част 
На Бильобер е празникът на село Очин дол. 

Прави се курбан в местността „Пресветица”. 
Преди три години там са разкрити основите на 
огромен трикорабен раннохристиянски храм 
с бабтистерий и дарохранителница. Предпо-
лага се, че е епископски и е датиран към пети-
шести век от н. е. Вероятно от тук е започна-
ла християнизацията на най-многобройното 
тракийско племе – трибали, живяло по тези 
места. А това значи, че днешното селце Очин 
дол преди хилядолетия е било голямо и важно 
духовно средище. С усилията на Инициативен 
комитет „Дядо Йоцо”, Кметство с. Очин дол, и 
търговските фирми „Надин” и ”Сонома” храмът 
е консервиран и съхранен. Скоро ще започнат 
археологически разкопки и на трите тракий-
ски могили, извили гърбове близо до храма.

По християнски обичай един от родовете 
дарява агнета за курбан – да хапнат всички за 
здраве и благоденствие. Ред е на Бай Иван от 
реката. Свещеникът отслужва литургия. Да це-
лунат кръста и да ги поръси с китка здравец 
минават стари и млади.

До древния олтар хората отново палят све-
щи и мълком приемат енергийните послания 
на предците си. Паметта на Духа е невероятен 
феномен!

И пак се разставят дълги общи трапези...
Не минава без традиционния духов оркестър, 
разлюлял планината с кръшни северняшки 
хора. Няма смръщени лица - грейнали очи, ве-
селие и песни... Вгледайте се в хората и ще раз-
берете, че както от едно дърво гора не става и 
от едно зърно пшеница брашно за погача не 
може да се омеси, тъй всички заедно – където 
и да сме по света, сме България. Всеки я носи 
в душата си по своему - в различни образи и 
гласове. Но ако играем заедно - заловени един 
до друг, ръка за ръка, сърце до сърце, душа в 
душата и децата с нас - стъпка по стъпка да 
нижат хорото, нишката на Паметта няма да се 
скъса! Ако ги научим да я пазят и обичат, Бъл-
гария ще пребъде в сърцата и душите на деца, 
внуци и правнуци...

Облечена в необичайна народна носия: с 
тракийска везана риза и тъкана престилка, с 
царибродско кадифено гунче;  обута в Люти-
долски плетени чорапи и тертиплия медвен-
ски терлици, на главата с алтън-котелска за-
брадка, покрай дъхави купни и зрели череши 
аз се изкачвам нагоре към местността Пресве-
тица и нося цялата пъстрота на България.

Заставам до микрофона да поздравя хора-
та от селото и дошлите от далечни градове и 

ДО КОЛЯНОТО НА ГОСПОД
села и от чужди земи техни близки 
и роднини. Вълнението е стегнало 
гърлото ми. В Очин дол живеят око-
ло 200 души. Всяка къща тъгува по 
някого, дето е далече. Малко са деца-
та – повечето гостенчета за през ля-
тото. Затова най-напред към децата 
отправям своята майчина клетва:

„Мои мили деца, вие щерки и сине,
дано даде Господ да разберете,
днес от сърце и душа ви заклинам:
верни на Корен и Памет бъдете! 
Тежко е днеска – вият жестоки, 
зли гурбетчийски ветрове
и разпиляват на всички посоки
и нерезцъфнали цветове.
 Из „Жива памет” – „Клетва”
Хората притихват, в нечии очи на-

хлува влага.
И запявам тая разкошна тракийс-

ка песен за любовта:
„Женала й дюлбер Яна,
на два пътя, на два друма.
Гласът ми ехти повтарян от ехото, сякаш не-

видимите предци отпяват от връх Остра моги-
ла. Всички вече са прави и ме слушат захлас-
нато:

„При кладенеца слизат самодиви – 
от Добруджа и Пирин, край Марица
магьосно биле сбрали да омаят
мен – БЪЛГАРКАТА: песни и шевици
с душа на внуци да предам.
Да знаят, че всичко тук –
във звук и шарка, в камък,
със обич сътворено, ще векува!
Щом корена си носим в ЖИВА ПАМЕТ,
ЩЕ БЪДЕ БЪЛГАРСКО, ДОДЕТО СВЯТ СВЕТУВА!
    Из „Жива памет”
Ръкопляскат ми и ме канят при себе си – от 

гозбите да опитам, от виното им да сръбна. 
Една баба внезапно ми целува ръка и пита: 
”Имаш ли си майка? Да й се поклониш от мене, 
че е отчувала такова чедо, дето милее за Бъл-
гария!”

И залъка от чудната й питка присяда в гър-
лото ми, свито от вълнение.

Тръгвам нагоре към тракийските могили. 
Звънкат по витите ми пафти сребърните нани-
зи-рубета на 400-годишния родов накит. Като 
орле е кацнал на пазвата ми. А очите ми все 
във върха опрени – иска ми се да литна до ор-
лите, да погледна селото и долината от виси-
нето!

Да знаете - пожеланото в планината, в Очин 
дол, се сбъдва. Скоро групата ни е на път към 
върха. 

Няма думи, с които да се опишат възторзите 
на душите ни! Очите болят от красота и... съл-

зи. Трябва да се изкачите по каменистия 
път покрай отвесни скали и главолом-
ни пропасти, да видите величествените 
свещи на букаците; да огънат стъпките 
ви упоителни пътеки през високата до 
гърдите трева на ливадата под „Остра 
могила”, за да усетите опиянението на 
това извисяване.

Спираме на римския пост на Радов 
връх. Той е бил част от сложна система 
за наблюдение и контрол над долината. 
Амбициите на очиндолци са да възста-
новят древния градеж – това ще е пър-
вият реставриран римски пост в наши-
те земи!

Гледката оттук е смайваща. Докъде-

то стига погледът 
– рътлини и скло-
нове, преливат 
синьо-зелени и 
плуват в мараня-
та. Като огромна 
фрегата насреща е 
връх Поп. А долу, 
светнало сред бух-
нала зеленина, 
селцето прилича 
на славеево гнез-
денце в шепата на 
Балкана. Далече 
се вие сребърната 
нишка на Искъра. 
А някъде в дални-
ната, кацнало на 
един от склоно-
вете блести село 

Игнатица – още един бисер в огърлието на 
Дефилето.

Над нас са Кобилини стени и Жълти камик, 
а още по-високо, подпряла небесата, стърчи 
триръбата „Остра могила”. Над нея са само 
 орлите и Господ!

Накъдето и да се обърна – ненагледна ху-
бост! Планината трепти от могъщото Божие 
дихание. И чувам думите на дядо Вазов: ”Оби-
чам те, мое мило Отечество!”

Изкачваме се на връх Остра могила. Изми-
нахме целия път, за да докоснем Съвършен-
ството на Твореца! Усещането е невероятно! 
Сякаш се превръщаш едновременно в дърво 
и птица! Стоях на самия връх, сраснала се с 
моята земя, а обсипаната ми с алтъни златиста 
забрадка грееше в облаците! Държах за ръка 
едно 9-годишно дете от София, на което до 
този момент не са позволявали да надникне от 
балкона на третия етаж. Очите му сияят, пълни 
със сълзи. Дочух треперещото му гласче: ”Ви-
дях, видях България! Колко е красива и... моя!”

Да, малкият софиянец с корени от Очин дол 
като Дядо Йоцо „видя” България с очите на ду-
шата си! Ако могат всички българчета по света 
да я видят оттук, никога няма да я забравят, 
никога няма да спрат да я обичат!

Очите ми целуват ненаситно това късче от 
моята свидна и красива земя – моята земя, 
моята България. Търкалят се горещи сълзи по 
бузите: толкова съм малка пред нея, а цялата 
я нося в душата си! И се усещам невероятно 
богата. И страшно отговорна – не искам нито 
едно дърво да загине, нито едно камъче да 
се търкулне нанякъде, една тревичка да не се 
пречупи... Да я опазя искам – чиста, прекрас-
на, песенна и вековечна... За да не отмилее и 
на нито едно българско сърце... Да се изкачват 
тук децата, внуците и правнуците. И навеки да 
се усещат стопани на своята свещена българ-
ска земя. 

Озоваваме се на огромна скала. На ръба й, 
обрасъл с жълт равнец и уханни треви, очин-
долци са направили кът за отмора. Задъхана 
от вълнение, присядам на дървената пейка, 
сякаш на небесен престол. Иска ми се да лит-
на – свободна и лека, да побера в очите си тая 
омайваща красота, да я превърна в памет на 
сърцето!

На приоблачния поднебесен престол, сед-
нала сякаш до коляното на Господ, почувствах 
какво е за мен Родината. Видях я с душата си. И 
зная, че завинаги се превърнах в жива пътечка 
към безсмъртната й душа.
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Продължава от стр. 1

Полковник Панайот Ангелов 
е роден в гр. В. Търново през 
1858 г. в заможно търговско се-
мейство. Завършва взаимното 
и класно училище в родния си 
град, Робърт колеж в Цариград, 
а по-късно и Военното училище 
в България. Военната му кариера 
започва в сапьорската рота в гр. 
Русе (1879 г.), продължава като 
командир на Портовата рота и 
завеждащ минното дело в Ду-
навската флотилия (края на 1885 
г.) и достига до чин полковник и 
началник на Флотилията и мор-
ската част. В началото на 1900 г. 
се уволнява поради заболяване 
и се отдава на обществено-поли-
тическа дейност.

През 1919 г. заминава на лече-
ние във Виена, но там почива.

Награден е с орден „Св. Алек-
сандър” ІІІ ст.

Ръководен от родолюбиви 
чувства, той завещава на Тър-
новската община средства за по-
строяване приют за стари хора, а 
10% от материалното си състоя-
ние дава на гимнастическо дру-
жество „Юнак”.

Като офицер от Българска-
та армия, в израз на добрите си 
чувства и в изпълнение на родо-
любив дълг, полковник Ангелов 
дарява на Военното на Негово 
Величество училище, „гдето за 
пръв път в крехкия ми ум се наса
ди любов към Отечеството и са
мопожертвувание за него”, сумата 
от 25000 лв., от които 16765 лв. от 
продажба чрез БНБ на завещани-
те от него акции: застраховател-
но дружество „България” – 10, ак-
ционерни дружества „Българска 
търговска банка” – 24, „Труд” – 2, 
„Св. Георги” – 1, Русенска шкон-
това банка – 10, банка Гирдап – 8, 
Бяло море – 2, Македонска банка 
– 0,96, Червен кръст – 0.80, Бъл-
гарски и руски държавен заем по 
0.96.

За увековечаване паметта на 
дарителя, съгласно заповед № 10 
§ 9 от 28 февр. 1925 г. на начал-
ника на Военното училище, към 
същото се учредява фонд „Пол-
ковник Панайот Ангелов”. Съгла-
сно волята на дарителя от лихви-
те на този фонд „се дава ежегод
но парична награда при производ
ството в първи офицерски чин 
на онзи възпитаник от ІІІ курс, 
който при завършване на учили
щето е показал найдобър успех 
по изучаваните предмети, пра
вилници, строево образование 
и поведение наймалко 11:50, ум
ножени по съответните коефи
циенти, съгласно Правилника на 
училището”. Наградата се отдава 

със заповед по училището и 
се вписва в служебния списък 
на новопроизведения.

В заповед № 6 от 23 ян. 
1931 г. на началника на Во-
енното училище се обявява 
одобрения от министъра на 
войната генерал-лейтенант 
Бакърджиев „Правилник за 
фондовете при Военното на 
Негово Величество училище” 
(сл. писмо № 61/1931 г.), кой-
то детайлизира изискванията 
към носителя на наградата, 
процедурата по връчването й, 
конкретното ръководство на 
средствата и др.

В началото на календарна-
та година чрез тайно гласува-
не се избира настоятелство на 
фонда в състав: председател 
– един старши офицер, под-
председател и секретар-ка-
сиер – двама младши и два-
ма запасни офицери, което 
управлява фонда и се грижи 
за навременното изтегляне 
на лихвите за награди. Тегле-
нето на сумите става по на-
реждане на председателя на 
фонда, който писмено изве-
стява съответната банка една 
седмица по-рано каква сума 
ще се тегли и името на секре-
тар-касиера, упълномощен за 
това. В началото на годината 
настоятелството докладва на 
общо събрание на офицерите 
и преподавателите от учили-
щето за състоянието на фон-
да, което се проверява най-
малко един път в годината от 
контролна комисия (състав: 
председател – старши офицер 
и двама младши офицери).

За решенията на управи-
телния съвет и контролната 
комисия се водят протоколна 
и касова книги.

В писмо № 6747 от 24 ноем. 
1941 г. до началника на Воен-
ното училище, председателят 
на ликвидационния съвет при 
Домостроителната коопера-
ция на запасните офицери от 
ст. София изразява желанието 
и решението на членовете на 
същата да се „предаде на учи
лището сумата от 26000 лв., 
от които да се учреди фонд 
за ежегодно даване награди 
на трима юнкери, свършва
щи с голям успех училището. 
Тъй като тази сума обаче е 
твърде малка за учредяване 
на самостоятелен фонд, то 
тя може да се прибави към 
някой от вече учредените”. В 
заповед № 103 от 20 авг. 1942 
г. на началника на Военното 
училище се обявява, горепо-
сочената „сума да се прибави 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ИМА ТРАДИЦИОННО         ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ
Основаване на дарителски фондове „Полковник ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ” и „Генерал ХРИСТОФОР 
ХЕСАПЧИЕВ” при Военното на Негово Величество училище
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ИМА ТРАДИЦИОННО         ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ

към фонд „полковник П. Ангелов”, лихвите 
от който ежегодно да се дават в награда на 
първия по успех и поведение юнкер от всеки 
випуск, подлежащ на повишение в първи офи
церски чин”.

В заповеди от апр. 1940 г. и март 1942 г. на 
началника на Военото на Негово Величество 
училище се обявява финансовото състояние 
на фонда за периода 1 апр. 1939 г. – 31 март 
1940 г. и 1 апр. 1941 г. – 1 апр. 1942 г. Сред-
ствата на фонда към март 1940 г. са 25667 лв., 
от които 1343 лв. са отпуснати за награждава-
не на подпоручик Любен Стефанов Събев (за 
1939 г.). Към 1 апр. 1942 г. фонда разполага с 
25669 лв., от които 1330 лв. за награда на под-
поручик Евлоги Радославов Райчев (за 1941 
г.).

Основният капитал на фонда към 31 март 
1943 г. е 51000 лв., към 11 авг. 1944 г. е 51983 
лв., към 14 февр. 1946 г. – 53286 лв. към 1 ян. 
1947 г. – 53881 лв. ... и т. н.

За отличен успех и поведение при завър-
шване курса на училището за периода 1925-
1946 г. са наградени 24 подпоручици.

*    *    *

В армията тряб
ва да има неумори
ма работа за об
разцово обучение, 
здрава дисциплина, 
пламенно и безко
ристно родолюбие, 
самоотверженост 
и преданост към 
дълга. Тези добро
детели трябва да 
бъдат издигнати в 
култ.

Това са думи на един 
истински патриот и ро-
долюбец, военен деец, 
писател и общественик, 
милеещ за родната ар-
мия – генерал-майор 
Христофор Хесапчиев.

Роден на 28 януари 
1858 г. в Йерусалим. 
Произхожда от извес-
тен и заможен възро-
жденски род от Габро-
во.

Завършва Габров-
ската гимназия през 
1876 г. и първия випуск 
на Софийското военно 
училище през 1879 г. 
по втори разряд, а впо-
следствие офицерската 
кавалерийска школа и 
Военната академия в 
Санкт Петербург.

По време на Сръб-
ско-българската война 
1885 г. е помощник на-
чалник щаб на армията, 
участва в боевете при 
Сливница, Гургулят и 
Пирот. През 1886 г. е на-
значен за началник на 
Военното училище в гр. 
София, където 7 годи-
ни преподава тактика, 
топография и военна 
история. Военен аташе 

и дипломатически представител в Белград, 
пълномощен делегат на страната на Хагската 
конференция за мир.

През 1909 г. Христофор Хесапчиев е пъл-
номощен министър в Букурещ, а в перио-
да 1912-1913 г. представител на Българската 
армия при Гръцката главна квартира. Член 
на Българското книжовно дружество и на 
 Българската академия на науките.

Произведен генерал-майор на 11 окт. 1910 г.
Излизайки в запаса на армията, той се от-

дава на книжовна дейност.
Генерал Хесапчиев е първия български 

академик, редактор на „Военен журнал”, „Во-
енни известия” и „Войнишка сбирка”.

Изявен военачалник, прославил армията 
ни по бойните полета, той е награден с орде-
ните „За храброст” ІV ст., За военна заслуга” 
ІІ ст., „Св. Александър” с мечове, „Св. Станис-
лав” ІІ ст., „Бял орел” ІІ и ІV ст., „Св. Сава” І ст. 
(югославски), с медал за Сръбско-българс-
ката война” сребърен, медал за наука и изку-
ство, „Корона” І ст. (румънски) и др.

Генерал Хесапчиев умира на 15 май 1938 г.
Като бивш началник на Военното учили-

ще и преподавател по военните дисциплини 
тактика и военна история, генерал Хесапчиев 
„воден от истински родолюбиви чувства 
е пожелал да съдейства и поощрява и след 
смъртта си напредъка и съревнованието на 
възпитаниците по тия дисциплини и да по
каже колко много е обичал родната войска в 
лицето на Военното на Негово Величество 
училище, което е найдобрата школа за бъ
дещи водачи на народа и найздравата опора 
на Цар и Родина”. Той завещава на училището 
сумата от 50000 лв., с „които да се образу
ва неприкосновен фонд „генерал Хесапчиев”, 
като лихвите от фонда да се дават в пари 

или в предмети по офицерското снаряжение 
на двама свършващи всяка година курса на 
училището, които са имали найголям успех 
по тактика и военна история”.

В заповед № 135 от 18 ноем. 1938 г. на на-
чалника на Военното на Негово Величество 
училище се обявява Протокола на комисия-
та за преглеждане завещанието на покойния 
ген. Хесапчиев, в който е отбелязано, че на 
22 септ. 1938 г. в училището „идва гн Стома
няков, един от наследниците на покойния с 
едно кратко извлечение от завещанието, 
написано на пишуща машина и депозира на 
адютанта както извлечението, така и су
мата 50000 лв., които предава на ковчежни
ка за внасяне в БЗК банка”.

В същата заповед се обявява и решение-
то на комисията „да се учреди фонд „генерал 
Христофор Хесапчиев” с основен капитал 
50000 лв., който вложен в БЗК банка при най
добра лихва да бъде неприкосновен; да се из
даде биографията на покойния завещател, 
като се отпечата за сметка на училището 
или фондовете в печатницата; да се обяви 
учредяването на фонда и да се напише пра
вилник на същия”.

Началникът на Военното училище приема 
„дарението с особена благодарност и ра
дост, че то ще допринесе за полесното по
стигане целите на училището...”.

В заповеди от април 1940 г. и 1942 г. на на-
чалника на училището се обявява финансо-
вото състояние на фонда.

Към март 1940 г. същият разполага с 52319 
лв., от които 2319 лв. за награди на отлични-
ци по успех и поведение. Към 1 апр. 1942 г. ка-
питалът на фонда възлиза на 52500 лв., като 
2632 лв. са изразходвани за награди. Основ-
ният капитал на фонда за 1944 г. е 50140 лв., 
към ян. 1946 г. е 51368 лв. по касова книга и 
9031 лв. по купони; за 1947 г. наличността по 
касова книга е 52269 лв. и 4531 лв. по купо-
ни.

В изпълнение завещанието на дарителя, 
за отличен успех и поведение при завършва-
не курса на училището за периода 1940-1949 
г. са наградени 18 подпоручици.

В заповед № 103 от 6 юли 1950 г. на начал-
ника на Народно военно училище „В. Левски” 
се обявява Правилник за сливане на всички 
фондове учредени при училището в един 
общ фонд „Награди и помощи” (с изключение 
на фонда „За увековечаване паметта на заги-
налите през войните възпитаници на учили-
щето”) с предназначение „да служи като из
точник за набавяне на награди на отличили 
се по успех и поведение курсанти и офицери в 
областта на теоретичната и практическа 
подготовка или подвиг, а също така и за под
помагане на бедни курсанти”.

Година по-късно, с Разпореждане на МС № 
2325 от 12 окт. 1951 г. благотворителните фон-
дове при поделенията на МНО се закриват, 
средствата им се внасят на приход в Репуб-
ликанския бюджет, а движимото и недвижи-
мо имущество, притежание на някои от тези 
фондове се предава по принадлежност.

С писмо от 30 юни 1952 г. до председате-
ля на МС, министърът на Народната отбрана 
генерал-полковник Панчевски донася, „че су
мите 58117 лв. на фонд „полковник Панайот 
Ангелов” и 54267 лв. на фонд „генерал Хрис
тофор Хесапчиев” са внесени на приход в дъ
ржавното съкровище”.
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Сава ПОПОВ

“България - това е държава на духа” 
Дмитрий Лихачов

ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО
ПОСТОЯНЕН СВЕТОВЕН СЪВЕТ

III част

И след това наше кратко, но по-особено, а 
не екзотично, но неизбежно пътуване в по-
странна духовна география, да се върнем в 
Бургас, където е доста значимо, но и не осе-
заемо присъствието на този идеалист и де-
лови промишленик инж. Никола Димков.

Цанко Живков в книгата си “Звезда на 
съгласието” ни съобщава, че по настояване 
на българското правителство (но кое и кога 
- остава неизяснено) компанията “Никола 
Димков и С-ие” в Цариград отваря подобна 
фабрика (а може би работилница-филиал 
първоначално) и в Бургас. По съхранени до-
кументи в Държавен архив - Бургас, трябва да 
приемем откриването през 1911 г. Това убе-
дително ни доказва анотацията на Държавен 
архив - Бургас, публикувана в “Пътеводител 
на архивните фондове, колекциите и частни-
те постъпления”, 1923-1944 г., първа част, из-
дателство “Наука и изкуство”, София, 1980 г.

Анотацията е с наименование - Акционер-
но индустриално дружество “Верига” - Бур-
гас (фонд 35-К, 52 а.е., 1911-1947 г., стр. 83-84).

Създадено през 1911 г., под наименование 
“Безименно акционерно дружество “Вери-
га” – Бургас”, с първоначален капитал сто 
хиляди лева. През 1919 г. се преименува в 
“Акционерно индустриално дружество “Ве-
рига” – Бургас”, с капитал три милиона лева, 
който на няколко пъти е увеличаван и преди 
национализацията достига 12 милиона лева.

До 1911 г. произвежда 
само гвоздеи. По-късно 
са набавени нови маши-
ни и започва производ-
ство на волски и конски 
подкови, железни ло-
пати, чугунени отливки 
- скари, плочи за печки, 
машини, по-
ц и н к о в а н и 
кофи и други.

Дружество-
то участва и 
в други пред-
приятия. През 
1920 г. закупу-
ва в района на 
с. Рудник пе-
риметър за до-
бив на камен-
ни въглища. 
Разработените 
минни гале-
рии продава 
на Българско 

Производство на подкови и възвишени идеи.
За личността и делото на инженер Никола Димков - българинът, 

проектирал Обществото на народите 1916-1918 година.

ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО
ПОСТОЯНЕН СВЕТОВЕН СЪВЕТ

акционерно дружес-
тво “Бъдеще”. През 
1938 г. откупва една 
трета част от акциите 
на АД “Български же-
лезни заводи” - Пер-
ник, и заедно с пред-
приятията “Балкан” - 
Пловдив и “Чиличена 
ръка” - София, като 
участва в това пред-
приятие до национа-
лизацията му - 1947 г.

Архивният фонд е 
частично запазен.

Членове - основа-
тели на “Безименно 
акционерно дружест-
во “Верига” – Бургас”,  
са Петър х.Петров и 
Иван Бижев - и два-
мата от град Бургас. 
Няма данни за какво-
то и да е участие на 
инж. Никола Димков. И това е доста учудва-
що. Можем да правим само предположения. 
Но безспорен факт е написаното от Атанас 
Христов в неговата книга “Юбилейна книга 
на град Бургас - 1878-1923”, печатница “Котва” 
- Бургас, в 166 страници, издадена през 1923 
г., в която на стр. 73 четем:

“Подковна фабрика - командитно дружес-
тво “Никола Димков и С-ие”. Открита през 
1911 г. Произвежда всички видове подкови за 
добитък и налчи. В движение с два мотора - 
12 конски сили.” (Командитно дружество - тъ-
рговско или индустриално, при което пове-
чето членове са отговорни само с внесения 
от тях капитал, а един или няколко души от-
говарят с цялото си имущество).

Същият автор - Атанас Христов, на стр. 154 
в същата книга, под рубриката “Металолеяр-
ни” (в Бургас) пише:

“Телефон 150 – “Верига” - Акционерно Инд. 
Дружество;

Управителен съвет - Председател: инж. В. 
Ранков; Членове: Петър х.Петров, Ив. Хр. Би-
жев, Господин Колев, Авр. Алфаса; Адм.-ди-
ректор: Р. Бончев; Техн.-директор: Ив. Жечев; 
Счетоводител: Тодор Кръстев.” (1923 г. - Бур-
гас).

От фонд № 35-К - от дело 19 и 26-то на Дъ-
ржавен архив - Бургас още малко подробно-
сти, в които срещнах само едно споменава-
не, свързано с инж. Никола Димков – “Братя 
Димкови” - нищо повече. Известно ни е само, 
че в неговото родно село Горно Броди по ня-
кое време станало непоносимо да се живее 
от турски зулумлуци и фанариоти и разум-
ният и практичен Никола извиква братята си 
Димитър, Атанас, Георги и Христо в Бургас да 
активизират и модернизират работата във 
фабриката.

От 1924 г. предприятието започва да раз-
ширява своята производствена дейност 
и своя обем. Доставят се нови машини за 
гвоздеи и се разширява производството им. 
Доставят се подковни инсталации, като се 

закупуват машините за волски подкови на 
ликвидиралите подковни фабрики на братя 
Димкови - Бургас, Петър х.Петров и Самуров 
- Бургас.

Инсталация за конски подкови се доставя 
от фабриката на инж. Белковски - София, коя-
то ликвидира производството си. През 1923 
г. предприятието закупува от ликвидиралата 
фабрика на Кочо Макриола - Бургас, инстала-
ция за железни лопати и връшници и включва 

това ново производство 
в своята дейност. През 
1931 г. Дружеството от-
купува фабрика в Со-
фия за производство 
на синджири и подкови 
под същото име: “Вери-
га”. В София открива и 
магазин за продажба на 
произведенията на Бур-
гаската фабрика.

Работниците във “Ве-
рига” са варирали от 100 
до най-много 170-180. 
Здравето им се наблю-
давало от назначен ле-
кар с три хиляди лева 
месечна заплата. Пред-
приятието имало про-
сторен стол за хранене, 
раздавало периодично 
работни дрехи, обувки и 
ръкавици.

Устни сведения ни 
уверяват, че инж. Н. Димков при свое посе-
щение в Бургас (1927-1928 г.) прави и щедро 
дарение от десет хиляди лева на Бургаския 
художествен театър за нова сцена и разши-
ряване на театралния салон.

Към широките интереси на инж. Никола 
Димков ще прибавим и факта, че той още 
като тридесетгодишен изучавал най-внима-
телно Първата Хагска международна кон-
ференция, заседавала от 18 май до 29 юни 
1899 г. с делегати от 27 държави и България. 
Тази конференция приела конвенция върху 
законите и обичаите на сухопътната война, 
миролюбивото уреждане на международни 
спорове, както и редица декларации против 
пускането на избухливи вещества от балони, 
против употребата на снаряди със задушли-
ви или отровни газове, против употребата на 
куршуми “дум-дум” и др. Втората Хагска меж-
дународна конференция (15 юни - 18 октом-
ври 1907 г.), свикана по инициатива на пре-
зидента на САЩ Теодор Рузвелт (1858-1919) в 
периода 1901-1909 г. - с делегати от 44 държа-
ви и България, също била следена най-вни-
мателно и във френския клуб в Цариград, 
посещаван често и от инж. Н. Димков. Тази 
конференция гласувала 13 проекто-конвен-
ции за Хагски международен съд, относно 
обявяването на война, правилата за водене 
на сухопътна и морска война и други.

Идеята за справедливост, мир, разбира-
телство, за разумно и мъдро решение на 
проблемите, както на отделните народи и дъ-
ржави, така и на цялото човечество, особено 
след разрушенията и страданията от войни-
те, стряскат будните и човеколюбиви умове. 
Те търсят изход. Добродетелният гений на 
нашия народ окриля и инж. Никола Димков в 
тези години да изпълни свещената мисия на 
българите за искрено и трайно човеколюбие  
и той блестящо изпълнява своята историчес-
ка задача. От разказаното се подразбира, че 
всеки човек има своята мисия на тази земя и 
това определя неговата стойност.
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24 август
Свщмчк Евтих
1945 — по насто-

яване на съюзничес-
ката комисия, преце-
няваща условията в 
България като неде-
мократични, се отла-
гат парламентарните 
избори.

25 август
Възвръщане мо-

щите на Св. ап. Вар-
толомей. Св. ап. Тит

1863 - роден в с. 
Бановка, Бесарабия, 
ген. Иван Колев, ум-
рял на 30 август 1917. 
Неговата конница 
през 1916 в Добруд-
жа нанася съкруши-

телно поражение на 
руските войски.

1942 — умира ком-
позиторът Панайот 
Пипков, автор на му-
зиката към „Химн на 
Светите братя Кирил 
и Методий” („Върви, 
народе възродени”), 
роден в Пловдив на 
21 ноември 1871 г.

1958 - умрял писа-
телят Змей Горянин 
(Светлозар Димит-
ров), роден в Русе на 
11 януари 1905 г.

1949 — в Сливен-
ския затвор, изто-
щен от поругания и 
издевателства над 
неговата личност, 
умира на 72-годишна 
възраст Кръстьо Пас-
тухов, политически и 
държавен деец, един 
от водачите на Соци-
алдемократическата 
партия. През цялата  Кръстьо Сарафов

НОв БЪЛгаРсКИ КаЛЕНДаР
своя партийна и полити-
ческа дейност той е пос-
ледователен противник 
на тесните социалисти и 
комунисти на Димитър 
Благоев. Такъв е и след 
Втората световна война. 
Заради една своя ста-
тия „Не ме изкушавайте, 
лицемери!”, в която той 
обвинява комунистите в 
домогване до диктатура 
и в армията, той е осъден 
през 1946 г.

26 август
Мчци Адриан и Наталия
1886 - абдикира княз Александър I Батен-

берг.
1870 — великият везир прави типично 

за турски държавник изявление, с което оп-
равдава принудителния труд, наложен на 
част от българското население по строеж 
на шосе. През лятото именно пловдивският 
мютесариф предприема строежа на шосето 
Пловдив-Карлово-Казанлък, разделя го на 
участъци и заповядва на цялото население 
да работи и да завърши шосето до края на 
лятото. Надигат се оплаквания, които стигат 
и до Великия везир в Цариград. Той обаче за-
явява, че мютесарифът постъпва добре, а че 
българското население е заставено да рабо-
ти цяло лято на шосето, от това нямало загу-
ба, а само печалба за държавата!

27 август
Преп. Пимен Велики
1952 — умира Кръстьо Сарафов, драмати-

чен актьор и режисьор, роден в с. Либяхово, 
Неврокопско, на 6 април 1876 г.

1944 - българското правителство начело с 
Иван Багрянов изпраща Стойчо Мошанов за 
Египет да претовари за сключване на сепара-
тивен мир със западните сили Англия и Съе-
динените щати, с които България се намира 
в положение на война. Правителството цели 
да възстанови положението на пълен неут-
ралитет спрямо всички сили. Протакането на 
преговорите от страна на западните 
сили дава възможност на Съвет-
ския съюз да обяви война на 
България и да вземе реши-
телен превес в решаване-
то на следвоенната съд-
ба на България.

28 август
Преп. Мойсей Му-

рин
1888 — родена в 

с. Харманлък, Доб-
руджа, поетесата 
Дора Габе.

1943 — умира 
скоропостижно цар 
Борис Трети, едва 
на петдесетгодишна 
възраст. Същия ден, 
съгласно член 34 от 
Търновската конститу-
ция, престолонаследни-
кът княз Симеон Търновски 
встъпва на престола под името 

Симеон Втори Образува се Регентски съвет в 
състав: княз Кирил Преславски, брат на почи-
налия цар и чичо на малолетния цар Симеон 
Втори, проф. Богдан Филов и генерал Михов. 
Публикувани са вече много изследвания по 
въпроса за трагичната смърт на цар Борис 
Трети, но смъртта му все още остава в тайна. 
И гробът му не се знае къде е, ако тленните 
му останки, задигнати от гроба му в Рилския 
манастир, не са унищожени от новите управ-
ници на страната.

29 август
Отсичане главата на Св. Йоан Кръстител. 

Преп. Анастасий Струмишки
866 - в Рим пристига българско пратени-

чество с въпроси към папа Николай I от княз 
Борис I относно християнската религия.

1882 — умира Йордан Хаджиконстанти-
нов - Джинот, учител и просветител на маке-
донските българи, роден във Велес през 1818 
г.

1942 — умира ген. Данаил Николаев, пър-
вият генерал в българската войска, роден в 
Болград, Бесарабия, на 18 декември 1852 г.

1944 — Националният комитет на Отечес-
твения фронт издава манифест към българ-
ския народ в 16 точки, с които се иска неза-
бавно скъсване на всички връзки с Хитлеро-
ва Германия, мир и приятелство с Англия и 
Америка, „сърдечно приятелство със Съвет-
ския съюз и вечна дружба с братския руски 
народ”, пълно разбирателство със съседите 
и специално с Югославия, траен мир на Бал-
каните и пр. Въпреки че правителството на 
Муравиев изпълнява почти всички искания 
в манифеста, Съветският съюз обявява война 
на България и установява диктатура на про-
летариата.

30 август
Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси 

Цариградски. Пренасяне мощите на Св. Алек-
сандър Невски

1040 - избухва въстанието срещу визан-
тийското владичество начело с Петър Делян, 
син на българския цар Гавраил-Радомир от 
първата му жена, унгарска принцеса, и зна-

чи внук на цар Самуил. Петър Делян се 
ражда в Унгария, защото унгарска-

та принцеса, съпруга на Гавра-
ил-Радомир, се връща в ро-

дината си още докато е бре-
менна. Израства в Унгария, 

но при все това Петър 
Делян не забравя сво-
ето потекло, нито пък 
правата си над българ-
ския трон. Въстанието 
скоро заприличва на 
неудържим порой, но 
и тук едно предателс-
тво съдейства Петър 
Делян да попадне в ръ-
цете на византийците. 
Две десетилетия след 

падането на Първото 
българско царство бъл-

гарският народ се оказва 
с несломен дух и готов да 

се жертвува за възстановя-
ване на своето Царство.

Цар Борис Трети

 Кръстьо Пастухов

Писателят Змей Горянин 
(Светлозар Димитров

Дора 
Габе

Панайот Пипков 

Ген. Данаил Николаев
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Продължава 
от стр. 1

Започна да се пре-
разглежда всичко, 
направено дотогава, 
особено през изми-
налия половин век, 
свързано с най-нова-
та ни история. Увле-
чени обаче в тотал-
ното отричане или 
хвалебствия в за-
висимост от полити-
ческите си пристрас-
тия, на историците и 
политиците не им ос-
тана време да търсят 
аргументи в стара-
та ни история. Тя бе 
оставена на тесните 
специалисти по този 
период и на ентуси-
астите, чийто глас 
при старите условия 
не се чуваше. Голяма 
част от тях се обеди-
ниха в неправител-
ствени организации, 
които със скромните 
си средства или на 
доброволни начала 
правят опити за нов 
поглед върху бъл-
гарската история, за 
обобщаване и систе-
матизиране на оно-
ва, което по едни или 
други причини не е 
излязло на бял свят 
до времето на проме-
ните или е било тъл-
кувано едностран-
чиво. Вследствие на 
това се получи една 
доста пъстра истори-
ческа картина, в коя-
то професионалният 
историк трудно би 
могъл да се ориен-
тира, още по-малко 
обикновеният граж-
данин, който познава 
историята само от 
училищния учебник. 
На славянския фон в 
българската история 
започна да се откро-
ява по-отчетливо и 
прабългарският еле-
мент, дотогава спо-
менаван само като 
 етнически компо-
нент, дал името на на-
шата държава, чието 
участие в образува-
нето и според учеб-

С НОВ ПОДХОД

ниците през миналия 
век в зависимост от 
политическата ко-
нюнктура на вре-
мето и властващите 
режими се движи от 
2000 до 200000 души. 
В резултат на това се 
появиха редица нови 
въпроси. Наистина 
ли е 1300-годишна 
България или е до-
ста по-стара от офи-
циално обявената си 
възраст? Случайно 
ли двете народности 
- славяни и прабъл-
гари, изграждат нова 
държава на нова те-
ритория, която прие-
ма не друго име, а 
именно името Бълга-
рия? Дали България 
е само тази държава, 
създадена през 681 
година на Балкан-
ския полуостров, или 
България са и онези 
български държавни 
образования, носили 
същото име, форми-
рали се някога на те-
риторията на днешна 
Русия, Украйна и още 
няколко други съвре-
менни държави в Ев-
ропа и Азия, които 
са просъществували 
от 3 десетилетия до 
5 века и са останали 
в историята като Ста-
ра Велика България и 
Волжко-Камска Бъл-
гария? Техен прием-
ник и продължител 
ли е Дунавска Бъл-

гария, ма-
кар и съв-
сем нова за 
времето си 
д ъ р ж а в н а 
формация? 
Кул т у р ат а 
на България 
само сла-
вянска ли е 
или е синте-
зирана ин-
т е р к у л т у -
ра, носеща 
с п е ц и ф и -
ката на културите на 
траки и прабългари? 
Кога се зараждат ко-
рените на българска-
та държавност - през 
681 година, през 632 
година, през 165 го-
дина или по-рано?

Отговор на всички 
тези въпроси обаче 
все още няма. Причи-
ните за липсата на от-
говор досега са мно-
го и разнообразни и 
са свързани с поли-
тическата конюнкту-
ра в многовековната 
ни история. Може би 
днес на прага на една 
нова Европа е дошло 
времето тези причи-
ни и тези въпроси да 
се изяснят. Европей-
ският съюз, особе-
но чувствителен по 
съвременните народ-
ностни и етнически 
въпроси, в същото 
време е неутрален и 
не взема отношение 
по въпроси, засяга-

щи миналото и исто-
рията на отделните 
свои членове, които 
те сами трябва да си 
решат. Нещо пове-
че - неговите учени 
търсят в миналото 
на народите, които 
го съставляват, нещо 
положително, което 
да е пример за насто-
ящето, което да обо-
гати европейската 
история като цяло и 
с което той да подаде 
ръка на други държа-
ви от Европа и дори 
други континенти в 
процеса на изграж-
дането на глобално-
то общество.

На преден план 
сред причините за 
неизясняването на 
основни въпроси от 
българската история 
досега са обективно-
историческите при-
чини, съпровожда-
щи я от създаването 
на българската дъ-
ржава до днес. Един-

ствената държава, за 
която спечелилите 
битката през 681 го-
дина воини на Аспа-
рух не са нищо друго 
освен преден отряд 
на така наречената 
Стара Велика Бълга-
рия, е несъществува-
щата вече Византия. 
За Византия Аспарух 
е бил син на владе-
теля на Стара Велика 
България, надвисна-
ла застрашително на 
източните й граници 
с огромна площ, де-
сетина пъти по-го-
ляма от територия-
та на днешна малка 
България. Затова и 
Византия е побърза-
ла да сключи мир с 
Аспарух, още повече 
че недалече от сто-
лицата й, на терито-
рията на днешна Ма-
кедония, е бил заел 
изчаквателни пози-
ции с голяма войска 
и един от братята на 
Аспарух. По онова 
време Византия не 
е знаела дали Стара 
Велика България ще 
продължи да бъде 
тази огромна държа-
ва, която е била по 
онова време, и дали 
синовете на Кубрат 
са тръгнали с войс-
ките си да разширя-
ват територията й 
или да създават нови 
независими държави 
на ново място. За нея 
Аспарух с войските 
си е от държавата 
България, с когото 
тя сключва мирен 
договор независи-
мо от договорките 
му със славянските 
племена, настанили 
се на нейна терито-
рия. Виждайки, че от 
Стара Велика Бълга-
рия остава да я за-
плашва само държа-
вата на хан Аспарух, 
Византия влага през 
следващите векове 
целия си потенциал 
да я унищожи.  Полу-
чава се обаче пара-
докс - вместо да уни-
щожи за 200 години 
византийско робство 
дори и спомена за 
България сред два-
та етноса, които я 
съставят, народът, с 

оформено вече един-
но българско само-
съзнание, се сплотя-
ва още повече и въз-
становява държавата 
си. След приемането 
на християнската ре-
лигия етническите 
различия почват да 
се заличават и пра-
българският елемент, 
водещ дотогава, се 
изравнява със сла-
вянския. През осман-
ското владичество, 
поради надеждата 
за освобождение от 
славянска Русия, се 
налага славянската 
идея и дори се за-
бравят прабългари-
те, дали името си на 
един народ от два ет-
носа и на една държа-
ва, станали наистина 
славянски през веко-
вете на съществува-
нето си. Славянската 
традиция продължа-
ва и след освобожде-
нието на България от 
османско владичест-
во, още повече че го 
дължим на славянска 
Русия. Единственият 
опит за “възвръща-
не” на прабългарс-
кия елемент в бъл-
гарската история е в 
навечерието на Вто-
рата световна война, 
но поради обвърза-
ността му с чужда 
политика и справед-
ливата симпатия към 
славянска Русия той е 
неуспешен. След Вто-
рата световна война 
славянската ни иден-
тичност се подкрепя 
от Съветския съюз и 
прабългарският еле-
мент отново се за-
бравя.

Едва през послед-
ните две десетилетия 
се отдаде възмож-
ност да се върне пра-
българският елемент 
на истинското си мяс-
то в българската ис-
тория според заслу-
гите си и да се изясни 
реалната ни славян-
ска идентичност. За 
съжаление обаче 
тогава започнаха по-
литически боричка-
ния и държавата ни 
изпадна в икономи-
чески колапс, който 
е в сложни взаимо-

КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ -



Родов корен 1124 - 30 август 2009 г.

връзки и с историята 
ни. Липсата на воля за 
една истинска разра-
ботка на българската 
история и даването 
на отговор днешна 
България само тази 
държава ли е на юг 
от река Дунав или е 
продължител на Ста-
ра Велика България 
и Волжко-Камска Бъ-
лгария (макар и била 
с коренно различна 
от европейската кул-
тура) управляващите 
(независимо от коя 
партия са) веднага ще 
оправдаят със стре-
межа ни през пос-
ледното десетилетие 
да станем членове на 
Европейския съюз. 
Европейският съюз 
обаче като общност 
на различни държа-
ви приема своите 
членове с всички на-
стоящи и минали ак-
тиви. И ако за съжа-
ление не можем да 
се похвалим с много 
активи в настоящето, 
определено можем 
да покажем с гор-
дост на европейско-
то семейство, в което 
вече влязохме, исто-
рическите си активи. 
Те наистина са много 
- като се започне от 
получилите вече поч-
ти научно потвърж-
дение от български и 
чуждестранни учени 
тези за прабългарс-
кия корен като едно 
от няколкото родови 
начала на съвре-
менната човеш-
ка цивилизация, 
като се мине през 
заслугите ни и на 
изток, и на Запад 
като мобилна ци-
вилизация, до-
принесла за раз-
пространението 
на някогашната 
култура по света, 
през борбата за 
разбиване на ре-
лигиозния модел 
на триезичието в 
Средновековието 
с учениците на Ки-
рил и Методи, до-
вела до началото 
на формирането 
на националните 
култури в Цент-
рална и Западна 
Европа на съот-
ветните нацио-
нални езици, през 
извършването на 
първите крачки в 
Европейския Ре-

несанс чрез скром-
ната Боянска църква, 
чрез изграждането 
по мирен път на бъ-
лгарската славянска 
култура - плод на кул-
турите на два етноса, 
уникално за Средно-
вековието и модел 
дори и за днешния 21 
век и т. н.

Цивилизована Ев-
ропа не се бои от 
нашите исторически 
активи - напротив, 
тя ги чака като доб-
ре дошли, за да може 
чрез една съвремен-
на България, роде-
на в Евразия, има-
ща родови корени 
и на Изток, макар и 
съзнателно досега 
забравяни, и на За-
пад, да работи за 
своето влияние и в 
азиатските страни, 
които не е тайна, че 
са настоящите и бъ-
дещите “тигри” в све-
товната икономика. 
Дали ще може обаче 
България да изпълни 
тази мисия на Евро-
пейския съюз е съм-
нително при този 
начин на мислене на 
нашите управлява-
щи, които вече две 
десетилетия не се се-
щат за това, увлече-
ни в междупартийни 
борби. Нещо пове-
че - и онези близки 
връзки, които имах-
ме със страни като 
Русия и Украйна през 
изминалия половин 

век, някои наши по-
литици се стремя-
ха да прекъснат на 
фона на усилията на 
Европейския съюз 
да търси форми на 
сътрудничество с 
тях. Всичко в об-
ластта на историята 
у нас върви почти 
по старому и за нов 
поглед върху мина-
лото ни обикновено 
действат ентусиасти 
на доброволни нача-
ла (макар че има все 
още достатъчно дъ-
ржавни научни инс-
титути с учени, които 
не могат да работят в 
нужната посока без 
съответните указа-
ния и подкрепа), как-
то и чуждестранни 
учени, които за съжа-
ление повече от нас 
са могли да оценят от 
общочовешка глед-
на точка българската 
история и историята 
на нашите земи.

Неслучайно до-
като голяма част от 
нашите парламента-
ристи чакат да им 
мине спокойно ман-
датът в парламента, 
исторически експе-
диции от най-пре-
стижни американ-
ски университети с 
кораби и дори под-
водници, снабдени 
със съвременна су-
пермодерна техни-
ка, търсят изчезнали 
цивилизации по дъ-
ното и бреговете на 

Черно море, свърза-
ни и с древните бъ-
лгари, и с миналото 
на нашия регион, с 
траките и други на-
родности, живели 
на наша територия. 
Неслучайно се инте-
ресуват италиански 
учени от нашата ис-
тория, а страни като 
Иран, Монголия и др. 
официално са ни уве-
домявали, че са гото-
ви да ни предоставят 
изобилни матери-
али за древната ни 
история, намиращи 
се в техните архиви, 
за което никой не е 
проявил досега инте-
рес от наша страна.

И с т о р и ч е с к и т е 
изследвания се под-
помагат от данните и 
от други науки, пот-
върждаващи или от-
ричащи ги. Сред тях 
заслужава внимание 
едно международно 
генетично изследва-
не с кръвни проби от 
днешното население 
по нашите земи, в 
което участвуват 120 
страни, приключи-
ло през 2002 година, 
проследило движе-
нието на човешки-
те маси и народите 
през последните 
25000 години. То пот-
върждава европейс-
кия характер на бъл-
гарското население. 
Нещо повече - като 
част от стара бал-
канска цивилизация 

местното население 
се е придвижило 
преди 7800 години 
към Централна и За-
падна Европа, на ко-
ято е занесло своята 
култура и я е разпро-
странило в региона 
- т.е. ние, които сега 
черпим от европей-
ската култура, някога 
сме допринесли за 
тази култура с онези 
21% от населението 
ни, констатирани в 
България със същия 
европейски генети-
чен материал, носещ 
балканска характе-
ристика. Не са много 
носителите на азиат-
ски генен материал у 
нас, но са достатъчно, 
за да потвърдят исто-
рическите изследва-
ния. През минала-
та година завърши 
едно ново подобно 
генетично изследва-
не, чиито данни пот-
върдиха изводите от 
първото. За да може 
обаче България да за-
еме полагащото й се 
място в Европейския 
съюз днес и изпъл-
ни историческата си 
мисия на посредник 
между Изтока и За-
пада, тя трябва да си 
изясни най-напред 
сама собствената си 
история, достатъчно 
богата на активи за 
Европа и може би за 
човечеството и бедна 
на активи за себе си - 
може би тъкмо зара-

ди геополитическото 
си местоположение 
между Изтока и Запа-
да, било някога, пък 
и сега, арена на бор-
би - минус, който в 
настъпващия глоба-
лен свят би могъл да 
ни бъде голям плюс с 
база в историята ни.

Крайно време е 
идващите нови уп-
равляващи да се за-
мислят за това, за 
да не изпаднат в не-
удобно положение 
подобно на няко-
гашните при широко 
прокламирания през 
1981 година юбилей 
от образуването на 
българската държа-
ва. Изпращайки то-
гава информация за 
предстоящите чест-
вания по повод 1300-
годишнината на бъл-
гарската държава до 
държавния глава на 
една от най-развити-
те днес източни ци-
вилизации, те полу-
чават отговор, че ни 
поздравяват с наша-
та 2500-годишнина. 
В протокола на съот-
ветното ведомство у 
нас, като получили 
поздравлението, ре-
шили, че е станала 
правописна грешка 
при печатането на 
телеграмата в съот-
ветната страна, и 
поясняват отново, 
че става въпрос за 
1300 -годишнината 
на България. От от-
срещната страна 
обаче още веднъж 
дипломатично с 
факс потвърждават 
поздравлението си 
за 2500-годишни-
ната ни: “Поздравя-
ваме народа, който 
преди 2500 години 
донася велика кул-
тура в Азия”. От 
наша страна повече 
няма реакция, защо-
то не знаят какво да 
отговорят...

Ако някога, пора-
ди разделението на 
страните на блоко-
ве, беше допустимо 
да има увлечения в 
една или друга по-
сока в българска-
та история, днес то 
е непростимо при 
съвременните усло-
вия в света, когато 
имаме единствени-
ят шанс от векове за 
една обективна ис-
тория.
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Множес твеният 
свят - това е главата 
на човека. Духовният 
свят - това са негови-
те дробове, неговото 
сърце, което пулси-
ра и движи кръвта, 
а физическият, ма-
териалният свят е 
човешкият стомах. 
Следователно човек 
трябва да знае, че 
живее едновремен-
но в трите свята.

Човек се отличава 
от всички животни 
по своята глава. Тя 
представя първия 
свят. Вторият негов 
свят започва от шия-
та, обхваща гръдния 
кош със сърцето, бе-
лите дробове и част 
от стомаха. Третият 
свят започва от сто-
маха надолу и обхва-
ща червата, черния 
дроб и бъбреците. 
Физическият свят е 
стомахът на човека, 
който е съставен от 
три области: ад - де-
белите черва, чисти-
лище - тънките чер-
ва, и рай - самият сто-
мах. Духовният свят, 
това е белият дроб, 
съставен от две кри-
ла: дясно - през кое-
то доброто минава, 
и ляво - през което 
злото минава. Дяс-
ното крило на белия 
дроб представя рай, 
лявото - ад.

Главата на човека, 
в която се вмества 
мозъкът, представя 
Божествения свят. 
Предната част на 

ЧОВЕШКОТО
ТЯЛОУСТРОЙСТВО

ПЕТЪР ДЪНОВ
КНИГА ЗА ЗДРАВЕТО
Здраве, болести, начин на живот, 
лечение, рецепти, формули, песни

главата - челото и 
горната част, са доб-
рото, раят в човека. 
Задната част на гла-
вата е адът в човека. 
Значи човек живее 
едновременно във 
физическия, в духов-
ния и в Божествения 
свят.

Здравето почи-
ва на един закон, на 
една жлеза, която се 
намира под лъжичка-
та на човека. Ако ти 
свържеш тази жлеза 
със слънчевата енер-
гия, ако знаеш кога 
изтичат тези благо-
творни енергии, ще 
имаш резултати. Все-
ки човек, който може 
да тури тази своя 

жлеза в 
контакт със 
слънчеви-
те енергии, 
той може 
да живее 
на земята, 
к о л к о т о 
иска. А ако 
иска да раз-
вие своя 
ум, трябва 
да свърже 
тази жле-

за със светлинните 
енергии, които ид-
ват от месечината, 
и енергиите, които 
съществуват в мозъ-
ка, понеже енер-
гията, която мозъкът 
държи, е от съвсем 
друго поле. Умът на 
човека може да му 
служи само за този 
свят. Ние със сърцето 
си познаваме другия.  
Това, което умът мис-
ли за другия свят, не е 
вярно. За вътрешния 
свят това, което сър-
цето мисли, е вярно, 
затова духовния свят 
ние ще го изучаваме 
чрез силата на наше-
то сърце.

Първото нещо, 
което се забелязва 
в нашия организъм, 
е, че в него има ред, 
 взаимност при об-
щата дейност и хар-
мония между всички 
работници, които 
познават своята ра-
бота много добре. В 
организма не се го-
нят частни цели. Тук 
се гони една обща 
цел, едно общо бла-
госъстояние, на ко-

ето човек се радва. 
Тук е тайната на об-
щия успех. В този 
организъм няма свое-
волие, няма произ-
волни действия, в 
него владее единс-
твото. И когато една 
от съседните клетки 
заболее и страда, 
всички други клетки 
й съчувстват и бър-
зат да премахнат по 
някакъв начин зло-
то. Вътре в човека 
всичко е разпреде-
лено с математичес-
ка точност. И щом тя 
съществува, силите 
в организма се урав-
новесяват взаимно и 
образуват онази хар-
мония, която нарича-
ме здраве. Преобла-
даващите черти на 
характера дават фор-
ма на ухото, форма на 
очите, на веждите, на 
косата - дали е тънка 
или дебела, на пръс-
тите - дали са къси, 
или дълги.

Съставът на слюн-
ката всеки момент 
се мени и определя 
промените, които 
стават в психиката на 
човека. Това е наука, 
която ще се изучава в 
бъдеще.

В едно от посла-
нията си Павел казва: 
„С плътта си служа 
на греха, а с духа си — 
на закона на Любов-
та. Кой ще ме избави 
от това положение?” 

Никой няма да го из-
бави. Ще служи и на 
плътта си, и на духа 
си.

Щом имаш плът, 
ще ядеш, ще спиш, 
ще работиш.

Щом имаш дух, ще 
работиш с него в ду-
ховния и в Божестве-
ния свят.

Доброволно или 
насила, човек служи 
и на плътта си, и на 
духа си.

Каквото и да се 
говори, каквото и да 
се пише в свещените 
книги, невъзможно е 
човек да се освободи 
от естеството на своя-
та природа. Борбата 
между плътта и духа 
винаги е съществу-
вала и ще съществу-
ва. Животът на духа 
и животът на плътта 
колкото и противо-
положни да са един 
на друг, толкова са 
и необходими за чо-
вешкото развитие.

Без живота на 
плътта не може да 
има никакво раз-
витие. Не се страху-
вайте от плътта, но 
гледайте да я подчи-
ните да слугува на 
духа. Възпитавайте 
плътта си във всяко 
направление.

Според индусите 
акаша е нещо, което 
изпълва цялото про-
странство и вечно 
съществува. От нея 

се образуват всички 
форми. Тя е нещо, 
което седи непод-
вижно на едно мяс-
то. Тя мяза на голям 
 аристократ, който не 
работи, а вечно почи-
ва. Втората същина е 
праната, която вечно 
съществува. Това е 
силата, от която из-
лизат електричество-
то и магнетизмът. Тя 
създава техните фор-
ми. Етерът, въздухът, 
водата, кометите, 
всички планети изли-
зат все от праната и 
акаша. Зад праната и 
зад акаша седи нещо 
друго, което ние не 
знаем какво е, каква 
е неговата същина. 
За да се ползва от 
праната, човек тряб-
ва да изучава нейни-
те закони, защото от 
неправилното разп-
ределение на прана-
та в човешкото тяло 
произлизат различни 
болести: главоболие, 
туберкулоза, лошо 
храносмилане и др.

Ако в мускулите 
не е правилно раз-
пределена, явява се 
ставен ревматизъм.

Науката за пра-
ната има за цел да 
разпредели тази 
енергия равномер-
но между всички ор-
гани и клетки, за да 
не страдат. Човек не 
може да има здрав 
организъм, ако не 
разбира законите на 
праната. В този сми-
съл дишането не е 
нищо друго, освен 
метод за акумулира-
не на праната. Защо 
човек трябва да пос-
тъпва правилно? За 
да може да събере 
праната и да я упот-
реби правилно.

Ако умът, сърцето 
и волята ти не рабо-
тят както трябва, ти 
ще се лишиш от пра-
ната, която ти е необ-
ходима.
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МИХОВ, Русе

При домашни условия прясно сирене 
може да се произвежда по два начина: от 
пастьоризирано мляко и от сурово мляко.

Моята препоръка е: добитото мляко при 
спазване на хигиенните изисквания веднага 
след издояването да се прецеди през някол-
ко пласта тензух. Да се осигури запазване на 
температурата му. Към подготвеното за под-
сирване сурово мляко се прибавя закваска 
от доброкачествено българско кисело мля-
ко (2 с. л. за 10 л), разбито във вид на айран 
и разредено с вода. Закваската се налива в 
млякото за подсирване на тънка струя при 
непрекъснато бъркане на млякото, след кое-
то се прибавя необходимата мая за сирене. 
Количеството й се определя в съответствие 
с предписанието на производителя. Мая-
та се разрежда с вода в съотношение 1:20. 
Така приготвената мая се налива в млякото 
на тънка струя при постоянно разбърква-
не, след което с лъжицата се прави пълно 
 успокояване на разбърканото мляко, съдът 
се поставя върху маса и се завива с цел за-
пазване на температурата му. Отбелязва 
се часът на прибавяне на маята, с цел да се 
уточни нейната ефективност. Подсирването 
трябва да продължи не повече от един час. 
Ако то стане за по-малко от половин час, 
следва намаление количеството на маята. 
За установяване процеса на подсирване до-
пираме външната страна на показалеца до 
повърхността на подсиреното мляко. Важно 
е чувството на определена твърдост и нали-
чието на течност (минимално количество на 
отделена сурватка). Следва нарязване на си-
ренината на кубчета с кухненски нож, с раз-
мери около 2 см по вертикала и пресичане 
по диагонал. След 10 мин. леко разбъркваме 
и след още 10 мин. внимателно пресипваме 
сиренината върху квадратна кърпа (цедило 
за сирене, а не тензух, защото той не осигу-
рява пропускливост за изтичане на суроват-
ката).

З а в ъ р з в а м е 
 краищата на цеди-
лото и окачваме на 
подходящо място 
за оцеждане на су-
роватката. При по-
големи количества 
подсиреното мляко 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
БЯЛО САЛАМУРЕНО 
СИРЕНЕ ПРИ 
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
сиренината се поста-
вя върху подходяща 
маса. В продължение 
на час внимателно 
раздвижваме цеди-
лото с цел разпуква-
не на образувалата 
се коричка върху си-
ренено за ускорява-
не на отделянето на 
сурватката.

След приключва-
не на бурното отде-
ляне на сурватката 
откачваме цедило-
то и го поставяме в 
зависимост от ко-
личеството му на 
маса или в тавичка с 
възможност за отти-
чане на отделената 
суроватка. Разпук-
ваме внимателно 
сиренината и пре-
вързваме краищата 
на цедилото. Следва 
 престягане на це-
дилото с цел офор-
мяне на дебелината 
на сиренето, като 
краищата на цедката 
не се привързват, а 
са подпъхват. Върху 
сиренето се поставя 
плоскост с цел при-
тискане, върху която 
се поставя тежест (на 
килограм сирене – килограм тежест, която 
до края на пресоването се увеличава).

След поставяне на плоскост върху сире-
нето и тежест, краищата се освобождават. 
След около час капането на сурватката става 
по-рядко, а това значи, че следва разрязване 
на сиренето и поставяне в саламура за осо-
ляване с морска сол.

Саламурата се приготвя от суроватката. В 
отделен съд, достатъчен да побере сиренето, 
наливаме суроватката и поставяме известно 
количество морска сол, за да се разтвори. 
Преди поставяне на сиренето проверяваме 
дали солта се е разтворила. Много е важно 
непосредствено преди слагането на прясно-
то сирене за осоляване да 
установим наличие на не-
разтворена сол на дъното 
на съда (наситен разтвор). 
Върху сиренето се поръсват 
малко бучки сол. Престоят 
на сиренето в саламурата за 
осоляване продължава от 
12 до 24 часа. Тази саламура 

се използва многократно, като 
се прецежда за отстраняване 
на попаднали парчета сирене.

Осоленото сирене се сла-
га в съд за зреене. Саламура 
не се добавя, докато не се из-
пълни съдът. Този процес на 
добавяне на сирене в същия 
съд продължава не повече от 
една седмица. Следва излива-
не на отделилата се саламура 
(саламура майка) и нейното 
запазване.

След 24 часа престой на си-
ренето без саламура същата се връща в съда 
със сиренето. Ако количеството покрие сире-
нето, върху него се поставя плоскост (може и 
плоска чиния) върху която се поставя тежаст. 
Над сиренето е много важно да има един два 
сантиметра саламура. Ако количеството, кое-
то се е събрало, не е достатъчно, долива се с 
нужното количество от саламурата за осоля-
ването.

Процесът на зреене на сиренето продъл-
жава 45 дни. През този период върху повър-
хността на съда със сирене трябва да се об-
разува бяла съга (корица), която ежеседмич-
но трябва да се отстранява и саламурата се 
преточва няколко пъти.

При спазване на всички 
технологични изисквания ще 
имате чудесно сирене, което 
сте приготвили лично вие.

Отношението към млякото 
и неговата преработка тряб-
ва да бъде като отношение 
на любяща майка към своята 
рожба...



14 Природа 24 - 30 август 2009 г.

   Косматият дъб е неголямо дърво с 
височина до 10-15 метра, като нерядко 
се среща като храст. Короната е широ-
ко разперена. Цъфти в края на април и 
началото на май, а плодовете узряват 
през септември-октомври. Жълъдите 
имат сладникаво-тръпчив вкус, а къл-
няемостта им е около 65%. Съхраняват 
се при температура -1оС.

Косматият дъб е разпространен в 
Южна Европа, Мала Азия и Кавказ. У 
нас се среща в цялата страна, особено в 
южните части. Расте по сухи, припеч-
ни и варовити склонове до около 1000 
метра н. в., както и при крайно неблаго-
приятни условия – сухи, сбити почви, 
с малка мощност и голямо количество 
скален материал. Той е силно сухоустой-
чив, невзискателен към почвените усло-
вия, светлолюбив и топлолюбив вид. 

Расте бавно и живее около 500 годи-
ни. 

Естествено съжителства с мъждряна, 
махалебката, черния бор, келяв габър и 
други сухоустойчиви видове.

Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова, 
Н.Илиев, Посевни материали от широко-
листни видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна 
дендрология, Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Гор-
ски култури, Матком, 2002 г.  

Q. pubescens Willd.

КОСМАТ (БЯЛ) 
ДЪБ

Продължава 
от стр. 3

А какво е наука, 
изкуство, вяра, 
творчество? Не са 
ли това успоредни 
вселени, подчиня-
ващи се на своите, 
специфични за-
кони, но в крайна 
сметка обединени 
под общата ми-
съл и воля на своя 
велик създател 
- БОГ - ДЕМИУРГ! 
„Каквото горе, 
това и долу”, казва 
Хермес Трисмегист.

Да се вгледаме в 
кукерските игри - 
далечен отглас от 
тракийските мис-
терии. Там зрите-
ли и изпълнители 
на ритуала са рав-
нопоставени и све-
щенодействието 
се извършва от две-
те страни. Като 
диригент кукерът 
размахва своя сим-
воличен меч от 
дърво. Здравето 
и берекетът на 
стопаните е при-
чината и моти-
вацията да се със-
тои целият този 
празничен ритуал. 
Абсолютен пример 
на синкретизъм 
на изкуството на 
танца, музиката, 
пластиката, спе-
циалните облекла, 
които цяла година 
се приготвят, обе-
динени от вярата в 
живота и вечното 
обновление на при-
родата и човека.

ПРОГРАМА НА 
ПРИМЕРНО 

УЧИЛИЩЕ ЗА 
СИНКРЕТИЧНИ 

ИСКУСТВА

Обучение сред 
природата: учили-
щето да има своя 
градина и много 
от занятията да 

се провеждат там. 
Преподаването на 
биология, география, 
математика и др. 
природни науки да 
е свързано с наблю-
дение и отразяване 
в словесно творчес-
тво, рисуване, пее-
не, физкултура. Това 
вече е отработено 
във Валдорфската 
педагогика. Но при 
по-големите да ста-
не разделение по 
интереси, като не 
отпада обучението 
по изкуства за цик-
ъла на природните 
науки. Обратно - то 
да се задълбочава 
при по-талантливите 
деца, като се съчета-
ват няколко изкуства 
според дарования-
та на детето, защото 
дарбите обикновено 
вървят успоредно у 
отделния човек. Да 
се насърчават вина-
ги творческите по-
риви у всяко дете в 
каквато и да е област. 
Учениците да се гри-
жат сами за своята 
градина, класна стая, 
коридори и помеще-
ния. Да се обучават 
на любов и братско 
сътрудничество по-
между си. Да се пре-
махне досегашната 
оценъчна система, 
защото никой с нико-
го не е съпоставим, 
тъй като всеки човек 
е неповторима ин-
дивидуалност и бо-
жествена душа. Да се 
въведат предмети по 
добротворчество и 
морално поведение. 
На големите изяви в 
тази област да се на-
сърчават чрез награ-
ди. Да се провеждат 
периодично изяви 
на ученическо твор-
чество - концерти, 
изложби, танцови 
забави, театрални 
представления, екс-
курзии сред приро-
дата, опознаване на 
растенията в нашата 
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ЩО Е ТО? ЗАЩО СИНКРЕТИЗЪМ?
СИНКРЕТИЗЪМ

страна, екскурзии до 
исторически селища 
и паметници на кул-
турата и т. н. В тези 
събития да се скъ-
сява разстоянието 
между изпълнители 
и зрители и те да се 
превръщат в едно 
цяло.

Всичко това като 
програма не е по си-
лите на един човек. 
Затова тя трябва да е 
дело на много хора - 
и то специалисти във 
всички науки и из-
куства. Компютърът 
и съвременните 
техники да са само 
средство, а не цел на 
обучението. Всичко 
това би могло да 
стане реалност след 
продължителна ра-
зяснителна работа 
сред хората. След 
като има разбирател-
ство и съгласие меж-
ду тях по тези въпро-
си, то доброволно 
и по убеждение ще 
приемат идеите и ще 

ги осъществяват на 
практика.

Ако имате идеи в 
тази посока, добаве-
те ги. Програмата е 
отворена за всичко 
разумно и добро. Ще 
ви бъдем благодар-
ни.

Ако анализираме 
синкретизма, ще ви-
дим, че той има два 
компонента: субект, 
който извършва 
действието, и обект 
(евентуално отново 
субект), върху кой-
то се извършва дей-
ствието. Да ги разг-
ледаме поотделно. 
Творецът, който из-
вършва действието, 
може да бъде онзи 
център, онази пулси-
раща точка, в която 
да се събират някол-
ко изкуства. Нерядко 
талантите у хората 
вървят успоредно. 
Най - краснор ечив 
пример за това е ве-
ликият Леонардо да 
Винчи, който е съче-

тавал в себе си талант 
на инженер изобре-
тател, химик, анатом, 
архитект, художник, 
скулптор, поет, тан-
цьор, моден дизай-
нер. Щом Създателят 
е сътворил такъв чо-
век като Леонардо, то 
Той ни е дал пример 
какви ще са хората 
на бъдещето - мно-
гостранно развити. 
Това не изключва в 
определен момент 
на живота творецът 
да се задълбочи в 
дадена област и да 
концентрира енер-
гията си в нея, за да 
постигне максимал-
но добри резулта-
ти. Просто е въпрос 
на последовател-
ност във времето 
да развиваме една 
или друга област от 
себе си. Това е иде-
ал, към който трябва 
да се стремим, за да 
се доближим до БОГ, 
от който сме излез-
ли, да станем отно-

во „образ и подобие 
Божие”, каквото сме 
били, преди човекът 
да се отклони в греха. 
Още повече, че това 
ни налага и самият 
живот, който ни тлас-
ка все повече към 
изобретателност във 
всички посоки, за да 
оцелеем в тези смут-
ни времена и тази 
сбъркана цивилиза-
ция, в която живеем. 
Но тъкмо в това е 
чарът на нашето вре-
ме: да приемем пре-
дизвикателството. 
Животът иска от нас 
да сме винаги поло-
жителни, творци, да 
заместваме лошото 
с добро и да побеж-
даваме злото чрез 
любовта.

Затова, мили хора, 
да се стремим да раз-
виваме дарбите си за 
доброто на всички, а 
не само за себе си. 
Защото красотата 
съществува в света, 
ние не я създаваме, 

а само я откриваме, 
за да я съзерцаваме 
и да й се радваме, да 
я обичаме.

Могат да се дадат 
и много други при-
мери на хора, съче-
таващи синкретизма 
в себе си. А сега да се 
обърнем към „твор-
бата” и да разгледаме 
какво е новото в нея. 
Тя може да бъде едно 
представление, кон-
церт, изложба, урок, 
екскурзия, приятел-
ско парти, фестивал, 
телевизионна игра 
на живо, изследова-
телски конгрес или 
беседа на някаква 
тема. А може би ще 
бъде изследване в 
лаборатория или об-
съждане на нови тех-
нологии. Навсякъде, 
където са се събра-
ли малка или голяма 
група от хора в име-
то на една обща цел 
- колективният жи-
вот, това трябва да е 
събитие, в което да 

са обединени всички 
присъстващи. Всеки 
от групата ще има 
своето място, защото 
всеки от нас е непов-
торима индивидуал-
ност в БОГ, в общото 
цяло.

Можем да наре-
чем творба всяко 
произведение на 
човека, в което има 
творчески импулс.

А новото ще бъде 
това, че ще включва-
ме в творбата винаги 
БОГ, защото той уп-
равлява този свят и 
ще се съобразяваме 
с неговите закони. Те 
са съвършени и ние 
се прекланяме пред 
тях.

И няма да има та-
кава тясна специали-
зация, а ще има пре-
плитане на изкуст-
вата, допълващи се 
едно с друго.

Науките ще се 
оживят от изкуствата 
и ще добият плът и 
кръв чрез тях.
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СКИТНИКЪТ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

Отгоре на всичко друго на следващото 
утро директорът Атъртън дойде в килията 
ми с намерението да ми види сметката. С 
него бяха капитан Джейми, доктор Джаксън, 
 Джоунс Тестяното лице и Ал Хъчинс. Ал Хъ-
чинс излежаваше четиридесетгодишна при-
съда и хранеше надежди да бъде помилван. 
От четири години беше главен отговорник в 
Сан Куентин. Че тази служба му даваше го-
леми права, ще разберете, когато ви кажа, 
че само възнаграждението на главния от-
говорник възлизаше на три хиляди долара 
годишно. Поради това на Ал Хъчинс, който 
притежаваше десет или дванадесет хиляди 
долара и му бе обещано помилване, можеха 
да се осланят, че ще изпълнява всичко, как-
вото поиска от него директорът.

Току-що казах, влезе в килията с намере-
нието да ми види сметката. То бе изписано на 
лицето му. Постъпките му го доказваха.

- Прегледайте го - заповяда той на доктор 
Джаксън.

Това нещастно подобие на човешко 
същество смъкна от гърба ми вкоравилата се 
от мръсотия риза, която носех, откакто бях в 
единочката, и разголи бедната ми, изпоста-
ляла снага с кожа, набрала се като кафяв пер-
гамент по ребрата и осеяна с язви от многото 
продължителни престои в усмирителна риза. 
Прегледът беше безсрамно формален.

- Ще издържи ли? - попита директорът.
- Да - отговори доктор Джаксън.
- Как е сърцето?
- Великолепно.
- Мислите ли, че ще издържи десет дена,  

докторе?
- Положително.
- Аз не го вярвам - свирепо заяви дирек-

торът - Но въпреки това ще опитаме… Лягай,  
Стандинг!

Аз се подчиних и се изтегнах по лице вър-
ху разстланата усмирителна риза. За миг ди-
ректорът като че ли се бореше вътрешно със 
себе си.

- Обърни се.
Направих няколко опита, но бях твърде 

изнемощял, за да сполуча, можех само да се 
извивам и гърча в своята безпомощност.

- Преструва се - забеляза Джаксън.
- Е, няма да има защо да се преструва, ко-

гато свърша с него - каза директорът. - По-
могнете му. Не мога да хабя повече време за 
него.

Тогава ме претърколиха по гръб така, че 
можех да гледам директора право в лицето.

- Стандинг, - заговори той бавно, - дадох ти 
достатъчно възможност досега. Твоята упо-
ритост ми е дошла до гуша. Търпението ми 
свърши. Доктор Джаксън каза, че си в състоя-
ние да издържиш десет дена в усмирителна 
риза. Направи си сам сметката дали ще мо-
жеш. Но аз ще ти дам сега последна възмож-
ност. Признай си за динамита. В същия миг, 
когато сложа ръка на него, ще те измъкна о 

тука. Ще можеш да се из-
къпеш, да се обръснеш и 
да получиш чисти дрехи. 
Ще те оставя шест месеца 
да безделничиш на бол-
нична храна и след това 
ще те направя отговор-
ник на библиотеката. Не 
можеш да поискаш от мен 
повече. Освен това ти не 
издаваш никой друг. Ти си 
единственият човек в Сан 
Куентин, който знае къде 
е динамитът. Няма да ос-
кърбиш никого, ако се предадеш, и всичко 
ще тръгне на добре за теб от момента, когато 
се предадеш. А ако не се предадеш…

Той замълча и многозначително сви раме-
не.

- Да, ако не се предадеш, още сега ще те 
сложим в ризата за десет дни.

Перспективата беше ужасяваща. Както бях 
изтощен, бях толкова сигурен, колкото и ди-
ректорът, че това ще да е смърт в усмирител-
ната риза. И тогава си спомних за номера на 
Морел. Сега или никога бе времето да прове-
ря колко е верен. Аз се усмихнах в лицето на 
Атъртън. И вложих увереност в тази усмивка 
и увереност в предложението, което му на-
правих.

- Господин директоре - казах аз, - виж-
дате ли как се усмихвам? Добре, ако в края 
на десетте дни, когато ме развържете, ви се 
усмихвам по същия начин, ще дадете ли по 
пакетче тютюн и пакетче книжки на Морел и 
Опънхаймър?

- И те ако не са щури типове, тия универси-
тетски чешити! - изсумтя капитан Джейми.

Директорът Атъртън беше холеричен чо-
век и взе моето искане за оскърбително са-
мохвалство.

- Само за това ще те заклещят още по-яко 
- осведоми ме той.

- Аз ви направих честно предложение, гос-
подин директоре - казах тихо аз. - Можете да 
ме заклещите колкото си щете стегнато, но 
ако ви се усмихна след десет дена, ще дадете 
ли тютюн на Морел и Опънхаймър?

- Много си сигурен в себе си - отвърна 
той.

- Затова правя предложението - отговорих 
аз.

- Ставаш религиозен? - подигра ме той.
- Не - гласеше моят отговор. - Просто слу-

чайно в мене има повече живот, отколкото 
вие можете някога да изчерпите. Направете 
го сто дена, ако щете, и аз ще ви се усмихна, 
когато ме развържете.

- Аз смятам, че десет дена ще бъдат повече 
от достатъчни, Стандинг.

- Това си е ваше мнение - казах аз. - Вяр-
вате ли в него? Ако вярвате, няма да изгуби-
те дори цената на две петцентови пакетчета 
тютюн. Общо взето, от какво може да ви е 
страх?

- За това бих те ритнал още сега в мутрата 

- изръмжа той.
- Не се стеснявайте - аз бях безочливо лю-

безен. - Ритнете с всичката си сила и пак ще 
ми остане достатъчно от лицето, за да ви се 
усмихна. Междувременно докато се колеба-
ете, да речем, че ще приемете първоначал-
ното ми предложение.

Човек трябва да бъде ужасно изтощен и 
безкрайно отчаян, за да може при такива об-
стоятелства да предизвика директора в еди-
ночката. Или да бъде и двете и отгоре на това 
да има и вяра. Сега зная, че имах вярата и за-

това се осланях на нея. Аз 
вярвах в това, което ми 
разказа Морел. Вярвах 
във властта на разума над 
тялото. Вярвах, че дори и 
сто дни в усмирителна 
риза не биха могли да ме 
убият.

Капитан Джейми ве-
роятно усети тази из-
пълнила ме вяра, защото 
каза:

- Спомням си един 
швед, дето се побърка 

преди двадесет години. Беше преди вашето 
време, господин директоре. Беше убил чо-
век при скарване за двадесет и пет цента и го 
осъдиха до живот. Беше готвач. Беше рели-
гиозен. Разправяше, че златната колесница 
щяла да дойде да го отведе на небето, и сед-
на на червената печка и пя църковни химни 
и славословия, докато готвеше. Смъкнаха го 
от там, но свърши два дена след това в лаза-
рета. Беше се опекъл до костите. И се кълне-
ше, че изобщо не усетил горещото. Човек не 
можеше да измъкне дума от него.

- Ние ще накараме Стандинг да проговори 
- каза директорът.

- Щом сте толкова сигурен, защо не при-
емете моето предложение? - предизвиках го 
аз.

Директорът така се разгневи, че то би било 
смешно за мен, ако не бях в такова отчаяно 
положение. Лицето му се сгърчи. Той стисна 
юмруци и за миг можеше да се помисли, че 
ще се нахвърли отгоре ми и ще ми тегли един 
бой. После с усилие се облада.

- Добре, Стандинг - изръмжа той. - Приемам. 
Но човек да не съм, ако няма да ти стру-
ва скъпо да се усмихнеш след десет дена… 
Обърнете го, момчета, и  го заклещете така, 
че да му изпукат ребрата… Хъчинс, покажи 
му, че знаеш как става тая работа.

И те ме претърколиха и ме зашнуроваха, 
както никога още не съм бил зашнурован. 
Главният отговорник наистина показа спо-
собностите си. Аз се мъчех да открадна поне 
мъничко пространство. Беше малко, защото 
отдавна вече бях загубил месата си, а мус-
кулите ми се бяха смалили и станали като 
връвчици. Нямах нито силата, нито плътта, 
за да открадна повече от малкото, а малкото, 
което откраднах, кълна се, можех да спестя 
само с изпъване на ставите на скелета си. Но 
и от това малко бях ограбен от Хъчинс, кой-
то едно време, преди да го направят главен 
отговорник, беше научил всички хитрини на 
усмирителната риза вътре в самата нея.

Виждате ли, Хъчинс беше гад по природа 
или същество, което едно време е бил мъж, 
но му е бил пречупен гръбнакът. Той прите-
жаваше десет или дванадесет хиляди долара 
и вече виждаше свободата си, ако изпълня-
ва, каквото му се нареди. По-после научих, 
имало едно момиче, което му останало вяр-
но и дори по това време го чакало. Женският 
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фактор обяснява много неща у мъжете.
Ако някой е извършвал някога преднаме-

рено убийство, Ал Хъчинс го извърши тази 
сутрин по нареждане на директора. Той ме 
лиши от малкото свободно пространство, ко-
ето си бях откраднал. И след като ме ограби 
от това, тялото ми остана беззащитно, така 
че, стъпил с крак на гърба ми, докато опъва-
ше шнуровете, той ме пристегна, както никой 
преди не беше смогвал да ме пристегне. Тол-
кова жестоко бе това стягане на хилавото ми 
тяло и всичките ми жизнени органи, че още 
в същия миг ми се стори 
да усещам настъпването 
на смъртта. Но въпреки 
това вярата не ме напус-
на. Аз не вярвах, че ще 
умра. Аз знаех - казвам, 
аз знаех, - че няма да 
умра. Главата ми се ма-
еше, кръвта туптеше от 
палците на краката до 
корените на косата на 
главата.

- Това е доста стегнато 
- рече с известна прину-
да капитан Джейми.

- Ами, как ще е стег-
нато - обади се доктор 
Джаксън. - Него нищо не 
го хваща. Той не е като 
другите. Той трябваше 
отдавна да е мъртъв.

С доста мъка дирек-
торът Атъртън успя да 
вмъкне пръст под шну-
ровете. Той стъпи с крак 
на гърба ми с цялата те-
жест на тялото си и ги задърпа, но не можа да 
намери хлабаво място.

- Свалям ти шапка, Хъчинс. Знаеш си рабо-
тата. Ха претърколи го сега да го погледна.

Те ме претърколиха по гръб. Загледах ги с 
изскочили очи. Едно нещо зная: ако ме бяха 
стегнали по този начин, когато ми слагаха ус-
мирителната риза за първи път, положител-
но щях да умра още след десет минути. Но аз 
бях добре трениран. Имах зад гърба си хиля-
ди часове в ризата, освен това имах и вярата 
в това, което ми бе разправил Морел.

- Хайде, смей се, дано да пукнеш, смей се! 
- каза ми директорът. - Покажи я тая усмивка, 
с която се хвалиш.

И тогава, въпреки че дробовете ми се за-
дъхваха за мъничко въздух, въпреки че ми се 
виеше свят, аз все пак успях да се усмихна в 
лицето на директора.

Вратата издрънча и се затвори за всичко, 
освен за мъничко светлина, и аз бях оставен 
самичък, проснат по гръб. С похватите, кои-
то отдавна бях научил в усмирителната риза, 
успях с тътрузене, мъничко по мъничко да се 
примъкна така, че крайчецът на подметка-
та на дясната ми обувка да допре вратата. В 
това имаше нещо извънредно ободряващо. 
Не бях съвсем самичък. Станеше ли нужда, 
можех поне да се обадя с чукане на Морел.

Но директорът Атъртън, изглежда, беше 
дал строги нареждания на надзирателите, 
защото, макар и да се опитах да повикам Мо-
рел и да му кажа, че имам намерение да про-
веда опита, надзирателите му попречиха да 
ми отговори. Мен можеха само да ме ругаят, 
понеже както бях сложен в усмирителна риза 
за десет дена, не можеха да ме заплашат с ни-
какво наказание.

Спомням си, че тогава ми направи впе-
чатление колко ведър ми е умът. Тялото ми 

изпитваше обичайната болка от усмирител-
ната риза, обаче умът бе толкова пасивен, че 
не усещах болката повече, отколкото пода 
под мен или стените наоколо. Никога ни-
кой не е бил в по-добро умствено и духовно 
състояние за подобен опит. Разбира се, това 
се дължеше до голяма степен на крайното 
ми изтощение. Но имаше и още нещо. Дълго 
бях приучвал себе си да оставам безчувствен 
към болка. Нямах нито съмнения, нито стра-
хове. Всичките ми мисли сякаш бяха събра-
ни в абсолютната вяра в надмощието на ума. 

Тази пасивност бе почти като сън и въпреки 
това по свой начин бе положителна и стига-
ше, кажи-речи, до екзалтация.

Започнах да съсредоточавам волята си. 
Тялото ми вече беше започнало да се схваща 
и да изтръпва от намалялото кръвообръще-
ние. Аз насочих волята си към малкото пръс-
тче на десния си крак и започнах да си запо-
вядвам на това пръстче да престане да живее 
в съзнанието ми. Заповядах си това пръстче 
да умре - да умре, доколкото това засяга мен, 
неговия господар, и нещо съвършено отдел-
но от него. Започна трудна борба. Морел бе 
ме предупредил, че ще бъде така. Но нямаше 
и помен от съмнение, което да наруши вяра-
та ми. Аз знаех, че това пръстче ще умре и 
го разбрах, когато то умря. То беше умирало 
става по става под принудата на волята ми.

Останалото беше лесно, но - трябва да 
призная - бавно. Става по става, пръст по 
пръст, всичките ми пръсти на двата ми крака 
престанаха да съществуват. И става по става 
това продължи нататък. Дойде време, когато 
замря плътта под глезените. Дойде времето, 
когато замря всичко под коленете.

Върховната ми екзалтация бе стигнала до 
такава висота, че не изпитвах и най-малка 
тръпка на радост пред успеха си. Не мислех 
за нищо друго, освен това, че карах тялото си 
да умре. Всичко, което бях, бе посветено на 
тази единствена задача. Аз вършех тази ра-
бота щателно, като зидар, който реди тухли, 
и гледах на тази работа като нещо съвсем 
делнично, както би гледал на работата си 
един зидар.

Докато изтече един час, тялото ми бе мър-
тво до хълбоците и аз продължавах да запо-
вядвам на смъртта да се качва става по става 
нагоре.

Но когато стигнах равнището на сърцето, 

тогава настъпи първото замъгляване и за-
майване на съзнанието. От страх да не загу-
бя свяст, пожелах да задържа смъртта, която 
бях постигнал и насочих съсредоточаването 
си към пръстите на ръцете. Разумът ми се 
изясни отново и аз бързо постигнах умърт-
вяването на ръцете до раменете.

В този стадий цялото ми тяло, колкото 
това се отнасяше до мен, бе мъртво, освен 
главата и малка част от гърдите. Туптенето 
и блъскането на притиснатото ми сърце не 
отекваше вече в мозъка. Сърцето биеше рав-

номерно, но слабо. Ра-
достта, ако бях посмял 
да се зарадвам поне 
за миг, щеше да зна-
чи прекъсване на това 
усещане.

Оттук нататък моите 
преживелици се разли-
чават от преживелици-
те на Морел. Все още 
автоматично напрегнал 
волята си, аз започнах 
да изпадам в унес, как-
то човек се чувства на 
границата между съня 
и будното състояние. 
Струваше ми се също, 
че мозъкът ми неимо-
верно се разраства в 
останалия със същите 
размери череп. Имаше 
проблясвания и при-
пламвания на светлина, 
сякаш самият аз, госпо-
дарят, се губех за миг, 
а в следващия миг пак 

ставах същият аз, все още обитател на тази 
плът, която карах да умре.

Най-озадачаващо бе чувството за уголе-
мяване на мозъка. Без да е преминал през 
стените на черепа, струваше ми се, повърх-
ността му е вече извън тях и все още продъ-
лжава да се разширява. Наред с това имаше 
и други крайно удивителни усещания и пре-
живявания, каквито никога не бях изпитвал 
преди. Времето и пространството, докол-
кото те бяха двата елемента на съзнанието 
ми, претърпяха огромно разширение. Така, 
без да си отворя очите, за да го проверя, аз 
знаех, че стените на тясната ми килия са се 
дръпнали и тя е станала като грамадна зала 
за приеми. И докато размишлявах по този 
въпрос, долових, че те продължават да се от-
дръпват. За миг ми хрумна, че ако целият за-
твор продължава да се разраства по същия 
начин, тогава външните стени на Сан Куентин 
трябва да са далече навътре в Тихия океан от 
едната страна, а от другата сигурно навлизат 
в пустинята на Невада. Друго нещо, което ми 
хрумна, беше, че понеже материята е могла 
да проникне през материя, тогава стените на 
килията ми биха могли да минат през стените 
на затвора и така да оставят килията ми вън 
от тях и да ме освободят. Разбира се, това 
беше съвсем фантастично хрумване и аз още 
тогава знаех, че е такова.

Разширението на времето бе също удиви-
телно. Сърцето ми биеше само на редки ин-
тервали. Пак ми хрумна нещо и взех да броя 
бавно и отмерено секундите между ударите. 
Първо, както със сигурност отбелязах, меж-
ду два удара минаха сто секунди. Но като 
продължих да броя, интервалите се удължи-
ха толкова, че ми омръзна да броя.

Превод Сидер Флорин
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Месопотамският мит за сътворението 
на света е едно от най-старите писмени 
обяснения за възникването на света (космо-
гонията). Първоначалните шумерски пред-
стави изминали значителен път на разви-
тие и преобразуване, което се е извършвало 
успоредно с общественото развитие. Нак-
рая се оформила следващата по-долу кон-
цепция.

Песента за сътворението на света е могла 
да се зароди само на една по-висша степен на 
организираното човешко общество. За това 
съдим от факта, че митът познава няколко 
поколения богове, които се намират в борба 
един с друг. А тази представа отразява ико-
номическите, политическите и обществени-
те борби между градовете-държави. Знаем, 
че в историята на Междуречието се е сменя-
ла властта на различни градове. Ану, Енлил, 
Мардук и Еа били богове на различни градове. 
Начело на съвета на боговете заставал онзи 
бог, чийто град успявал да завоюва властта 
над територията на страната. Накрая по-
бедител излязъл Мардук, богът на Вавилон, а 
старите градове не били в състояние да сло-
жат край на единовластието на този град.

Акадският вариант на този мит позна-
ва вече понятието „сътворение на света”. 
В първичния шумерски мит небето и земя-
та, съставни части на древния хаос, сами се 
отделили едно от друго. Но сътворението 
чрез слово играе значително по-малка роля. 
Тук сътворението означава на първо място 
оформяне. Победителят 
Мардук оформя небето и 
земята от трупа на уби-
тия враг Тиамат, а не от 
нищото. (Това схващане 
било запазено и в египет-
ския мит, както в легенди-
те на други народи, напри-
мер индийските митове и 
други.) Месопотамският 
мит за сътворението 
- особено в по-долу преда-
дения вариант - с редица 
свои черти е близък до 
един по-древен египетски 
мит. Месопотамският 
обаче е повлиял върху хет-
ската космогония и макар 
и косвено е имал значи-
телна роля в оформянето 
на гръцките космогонични 
митове. Този мит е взет 
за основа и при разработ-
ката на един от вариан-
тите на познатия от 
Стария завет разказ за 
сътворението.

В началото на време

Шумеро-акадски 
митовеПЕСЕН 

ЗА СЪТВОРЕНИЕТО 
НА СВЕТА

ната, когато нито горе имало небе, нито тук, 
долу, земя, във всемира се въртели само 
прастарите води: Апсу, сладката вода, и Тиа
мат, големият солен океан. Безбрежните 
води ту се сливали, ту се разделяли; името на 
земята още не било назовано, а също и името 
на небето не се споменавало. Съзидателното 
божествено слово все още не било признало 
нищо от безименността.

От единението на Апсу и Тиамат  древни
те хаоси от мъжки и женски пол, се родили 
Лахму и Лахаму. Те дали живот на висината и 
дълбината  на небето и земята Ансар и Ки
сар. Ансар и Кисар дали живот на владетеля 
на небето Ану. Ану създал силния, смелия и 
мъдрия Еа. И Еа бил помогъщ от своите съз
датели, от предишните богове.

След Еа още редица божествени деца 
населили небето. По този начин „горе” из
веднъж настъпил край на спокойствието, 
божествените внуци се движели на групи, 
подигравали повъзрастните богове, не по
читали дори своята прастара майка Тиамат. 

Свирепствуването на 
младите божества от 
ден на ден ставало 
поразюздано, докато 
найсетне разяреният 
Апсу заповядал да се 
яви пред него прате
никът му Мумму и му 
казал:

 Приготви се за 
път, радост на мое
то сърце, Мумму. Да 
идем при Тиамат, не 
мога да понасям по
вече глъчката на тези 
непрокопсаници.

И когато застанал 
лице с лице пред своя
та царствена жена, 
Апсу възкликнал:

 Няма да търпя 
повече лудориите и 
подигравките на раз
юзданите божествени 
деца! Няма да имам 
мира от тях, докато не 
ги унищожа до крак!

Тиамат се опитала 
да успокои своя раз

гневен съпруг:
 Не можем да унищожим собствения си 

род, Апсу! В края на краищата ние сме ги съз
дали.

Но Апсу останал непреклонен и в реше
нието си той бил подкрепен от Мумму:

 Не слушай Тиамат! Само тогава ще има 
мир и спокойствие, когато се освободиш от 
тия дечурлига!

Апсу прегърнал и целунал Мумму за злия 
му съвет и бързо свикал божествените по
томци, за да им съобщи своето решение.

Изведнъж настъпил край на небесното 
веселие. Богове и богини уплашено се пре
гърнали и се разплакали на глас, като кър
шели ръце. Само един бог, наймъдрият и 
найсилният  Еа всезнаещият, запазил свое
то спокойствие. Когато боговете се събрали 
на съвет, Еа обрисувал вълшебен кръг около 
Апсу и Мумму и ги приспал дълбоко. Когато 
Апсу се свлякъл безсилен на земята, Еа го ли
шил от мъжката му сила, съдрал кралското 
му облекло, грабнал короната и скиптъра му 
и украсил себе си със символите на царската 
власт. И облеченият в царска власт Еа убил 
спящия дълбок сън Апсу, а злия му съветник 
Мумму оковал във вериги и го хвърлил вдън 
водите.

След победата си Еа заел палата на Апсу и 
устроил голямо тържество. След тържество
то се оттеглил в своята спалня заедно с жена 
си Дамкина. След изтичане на определеното 
от закона време Дамкина родила царя на ца
рете, героя на героите, найвеликия бог Мар
дук. Разумът на Мардук бил побляскав, фи
гурата му постройна, държането му пове
личествено от осанката на когото и да било 
от боговете. На двете му глави блестели два 
чифта искрящи очи, четирите му уши чували 
и найнезначителния шум било във висините, 
било в дълбините. Огнените пламъци, които 
бълвали двете му уста, правели неговия из
глед още пострашен. Еа с гордост и радост 
наблюдавал своята рожба и веднага го обля
къл в двойна божествена власт: той станал 
господар на висините и дълбините.

Случило се обаче така, че Ану създал че
тирите вятъра и фучащата вихрушка. Той съ
творил и бързотечните реки, за да безпокои 
богинята майка Тиамат. Разбирателството 
между старите богове престанало да същес
твува; те се оплаквали, стенели, в сърцето им 
свила гнездо злостта. Отишли при Тиамат и 
възкликнали:

 Ето ти претърпя, без да отмъстиш, да уби
ят твоя мъж, да хвърлят в робство Мумму и 
да създадат опустошителните вихри с цел да 
те унищожат. Нека пламне найсетне и твоят 
гняв, тръгни на бой срещу тях и ги унищожи 
безмилостно!

 Нека се изпълни волята ви!  казала Тиа
мат.  Да започне борбата и да треперят на
шите врагове! Ще създам такива същества, 
от които бунтовниците ще се ужасят.

Тогава Тиамат, майката на боговете, създа
ла страшни чудовища, в тялото на страшили
щата на мястото на кръв течала отрова, ус
тата им бълвала огън, зъбите им били остри 
като резците на трион, а тяхната кръвожад
ност била безгранична. Дори смразяващият 
вихър и яростният ураган съпровождали 
пораждащите страх пепелянки, змейове, ку
четата кръвопийци и хората скорпиони. Бо
говете наобиколили Тиамат. За пълководец 
на ужаса богинята определила Кингу. На не
говите гърди закрепила плочките, на които 
била записана участта на всичко и съдбата 
на властта. Чрез това дала в негови ръце най

Борбата на Мардук с Тиамат

Мардук 
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висшата власт.
Богинята майка разказала за своите бой

ни приготовления и на сина на Ану  Еа. Еа се 
натъжил поради предстоящата братоубийс
твена борба, потърсил своя дядо Ансар и му 
рекъл:

 Нашата майка Тиамат ни е намразила и 
е вдигнала страшна войска срещу нас. Неин 
вожд е първородният син на Тиамат Кингу, 
на гърдите на когото тя е сложила плочките, 
върху които е записана съдбата на всичко, и 
с това му е поверила върховната власт.

 Ти сломи силата на Апсу, само ти можеш 
да се опълчиш срещу армията страшилище 
на Тиамат. Тръгни на бой срещу тях, дори и 
Кингу не може да устои на твоята сила.

Еа моментално се вдигнал и смело потег
лил срещу Тиамат. Но едва зърнал армията 
на страшилищата, обзел го ужас и побягнал. 
Отишъл при Ансар, за да му се оплаче заради 
поражението си. Тогава по съвета на Ансар 
Еа повикал при себе си своя храбър син Мар
дук и му рекъл:

 Тиамат се е заклела да унищожи богове
те. Армията й е готова за бой, ако не сторим 
нещо, всички ще изгинем. Измежду боговете 
няма помогъщ от тебе, тръгни на бой и сра
зи армията на злите страшилища. Иди първо 
при Ансар и му съобщи за решението си.

Ансар с радост приел героя на героите. 
Мардук му рекъл:

 Мой божествений татко, незабавно ще 
потегля срещу Тиамат и ще сразя нейната 
армия. Но преди това свикай боговете да ме 
изберат за свой вожд и да заявят, че думата 
ми е закон!

Ансар свикал боговете, накарал Мардук да 
седне на найбляскавия престол и казал:

 От днес нататък Мардук е върховният 
бог. Думата му е закон, нека от него идват на
казанието и милостта!

Но боговете поискали първо да поставят 
Мардук на изпитание. Донесли един плащ, 
сложили го върху раменете на Мардук и рек
ли:

 Покажи своята власт, Мардук. Накарай 
този плащ да изчезне, нека видим наистина 
ли е преминала върху тебе божествената 
сила?

Мардук промълвил вълшебното слово и 
ето плащът станал невидим и при ново въл
шебно слово пак се появил. Тогава боговете 
се хвърлили в краката на Мардук и възклик
нали:

 О, боже Мардук! Боже Мардук! Вземи жи
вота на Тиамат!

След това Мардук се заел с бойните при
готовления. Прегънал огромен лък, в колча
на сложил смъртоносни стрели, след това 
разтворил огромна мрежа, чиито ъгли дал в 
ръцете на четирите вятъра, за да плени свои
те врагове. Когато бил готов, в десницата си 
стиснал мълниеносния си боздуган, в леви
цата взел ароматни треви, за да разпръсне 
вонята на страшилищата на Тиамат, качил се 
на вихрената си колесница, теглена от чети
ри огромни жребеца, които се зовели Зали
ващ, Убиващ, Безмилостен и Рогат.

Когато Мардук наближил армията на 
Тиамат, чудовищата били обхванати от нео
писуем страх. Само богинята Тиамат не се 
стреснала и с отворена уста се нахвърлила 
върху Мардук, като че ли искала да го погъл
не. Ветровете обаче светкавично прострели 
своята мрежа пред нозете на Тиамат и когато 
богинята майка непредпазливо стъпила на 
мрежата, те я събрали. Тиамат напразно се 
дърпала и ритала, яката мрежа я държала в 
плен. Тогава Мардук заповядал на ветровете 
да влязат в отворената уста на неговата плен
ница и богинята майка не могла повече да за
твори челюстите си. Господарят на боговете 
опънал своя лък и изстрелял стрелата в гър
дите на Тиамат. Огромното тяло на богинята 
се сгърчило и рухнало мъртво на земята.

След смъртта на Тиамат чудовищата се 
спасили с бягане през глава. Но със своята 
яка мрежа Мардук ги изловил, строшил оръ
жията им и на вечни времена затворил тяло
то им в кухината на земята. Там се вайкали и 
стенели, та земята се тресяла от техните сте
нания.

Мардук се върнал при трупа на Тиамат, по
бедоносно го стъпкал и със своя гръм го раз
цепил на две. Едната половина вдигнал висо
ко и от нея създал небесния свод. На небето 
създал слънцето, луната и звездите, измерил 
годината, разделил я на месеци и дни и за

повядал върху месеците да застанат звезди. 
Вътрешността на Тиамат устроил за жилище 
на боговете, приготвил здрава врата, оп
ределил мястото на боговете Енлил и Еа да 
царуват над дълбините и висините. Другата 
половина на тялото на Тиамат отнесъл в дъл
бината, в средата на водите и от нея сътво
рил сушата.

След като Мардук победил Тиамат, той 
се върнал в своя дворец, заел бляскавия си 
престол и определил длъжностите на бого
вете. Ану станал бог на блестящия небосвод, 
Енлил царувал над лекия ефир между небето 
и земята, а Еа  над вълнообразните води.

Боговете се събрали около Мардук и тър
жествено чествали своя нов господар, слав
ния Мардук! Единият от боговете рекъл:

 Могъщи Мардук! Ти разпредели между 
нас властта над небето и земята. Сега вече 
знаем какви са нашите задачи. Но кажи кой 
ще се грижи за нас. Кой ще строи нашите 
дворци? Кой ще сготви храна за нас?

При тия думи Мардук се замислил и извед
нъж се провикнал:

 Не бойте се, богове! Зная какво трябва да 
сторя! От месо и кости ще направя мъничко 
същество, ще го нарека човек и ще наредя на 
вечни времена да служи на боговете.

Боговете посрещнали с одобрение плана 
на Мардук. Еа рекъл на сина си:

 Нека пожертваме един бог, да създадем 
от него човека!

И боговете определили вожда на армията 
на Тиамат, Кингу.

По заповед на Мардук довели от затвора 
първородния син на Тиамат и го предали на 
Еа. Еа разтворил вените и артериите на Кин
гу, от месото и костите му направил дребно 
същество, което нарекъл човек. Боговете 
задължили човека да им бъде вечно слуга, 
да насели земята, да издигне светилище за 
прослава на боговете, да носи тухли, дъски и 
греди, да означи междите с колове, да поста
ви гранични стълбове и да охранява грани
ците. Да полива изпръхналата от суша земя, 
да облагородява растенията, да жъне пше
ница със сърп, да носи класовете в хамбара. 
Човекът е длъжен да строи, да поддържа в 
ред своето стопанство, да увеличава мощта 
на страната и да дава на боговете подобава
ща се част от своите блага.

Готова била голямата творба. Боговете ца
рували на небето и земята според закона на 
Мардук и предложили да построят храм на 
господаря на вселената, където да си почива 
от време на време и където те ще се събират, 
за да славят Мардук.

И боговете усърдно се заловили за работа. 
Нужни били две години, за да построят Вави
лон, копие на небесното жилище на богове
те. На найвисоката точка на града издигнали 
светилище за прослава на Мардук, за да раз
гласява надалеч властта на небесния госпо
дар.

Като привършили работата, боговете се 
събрали на пир. Мардук се настанил на своя 
бляскав трон, разположен по средата на 
събранието на боговете. Енлил повдигнал 
страшния лък и огромната мрежа на Мар
дук и ги окачил на небето, за да се вижда във 
всички времена споменът за бляскавата му 
победа. Лъкът на Мардук и днес още блести 
на небето.

Така станал човекът завинаги слуга на 
боговете. И оттогава насетне всяка година 
боговете отново се срещат във Вавилон, 
за да честват наймогъщия господар Мар
дук.
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♥ Този, когото обичаш, трябва да бъде тъй 
свещен, както твоя образ, и да не внасяш аб-
солютно никакво петно върху него.
♥ Съвременните хора не могат да разберат 
любовта, понеже не могат да се разделят от 
старите схващания. Те мислят, че като оби-
чаш един човек, трябва да го нахраниш, да 
го облечеш, да му дадеш легло и пр. Някой 
може да каже, че при любовта ще задоволиш 
нуждите на онзи, когото обичаш: ако е жаден, 
ще му дадеш вода; ако е беден, ще му дадеш 
условия; ако е невежа, ще му дадеш знание; 
ако е скръбен, ще го утешиш. Но ако той има 
всичко това, ако няма нужда от това?
♥ Това е само външната страна на любов-
та. Любовта дава нещо повече от това, което 
можеш да дадеш или направиш външно на 
човека. Любовта си има една по-велика, по-
дълбока вътрешна страна. При любовта има 
взаимна обмяна между душите, преливане 
на душите.
♥ Любовта е най-нежното цвете, което 
трябва да се развие далеч от погледите на хо-
рата. За любовта ти никой не трябва да знае. 
Любовта с език не се предава. Онзи, който 
те люби, не говори, но ти чувстваш, че в тази 
душа има любов. Проговори ли за любовта 
си, тя се изгубва.
♥ Когато се обичат, хората предават на-
строенията и разположенията си един на 
друг. Когато между двама души съществува 
известно подобие, те взаимно предават свои-
те мисли и чувства. Каквото мисли и чувства 
единият, ще го мисли и ще чувства и другият. 
Ако единият е добре или зле разположен, и 
другият ще има същото разположение.
♥ Когато обичаш едно същество, макар то 
да е далеч, твоята любов ще го закриля, под-
крепя и огражда.
♥ Прояви своята любов, без да търсиш лю-

Мисли на Учителя Петър Дънов

ЗА любовтА 
между хорАтА

бовта на хората. Връзката е Божествена, ко-
гато човек има такава широка любов, че като 
обича, да не очаква да му дадат нещо в замяна.  
Щом очаква, той не е никакъв извор. Той е 
щерна.
♥ Като търсиш любовта на някого, ти вся-
кога ще имаш терзание. Когато някой ти 
каже, че те обича, кажи му: “Ти вършиш во-
лята Божия”. Не питай другите: “Ти обичаш ли 
ме?” Щом питаш, всичко ще изгубиш. Кой как 
ни обича, то не е наша работа. Това е работа 
на другите. А ние как обичаме, това е наша 
работа.
♥ Престъпление е човек да изисква от ня-
кого той да не обича другиго освен него.
♥ Любовта носи изобилието.
♥ При любовта между двама души единият 
е активен, а другият - пасивен. Двамата не 
могат да бъдат едновременно активни. Това 
състояние не остава винаги в същото по-
ложение. Като люби известно време, човек 
става пасивен. У него има вече желание да 
го обичат. Ето защо, който люби, след вре-
ме става пасивен, а когото любят, от пасивен 
става активен и почва да люби.
♥ Когато любовта между двама души е ак-
тивна и в двамата, те стават положителни и 
се отблъскват. Ако са мъж и жена, в такъв 

случай остават бездетни.
♥ Ако искате някой да ви обича, между 
него и вас трябва да има разлика, която да е 
хармонична, както между тоновете в музика-
та. В това правилно съчетание, в това разли-
чие именно седи хармонията, от която ние се 
възхищаваме.
♥ Никой няма право да запита приятеля 
си или когото и да е, обича ли го. Зададе ли 
такъв въпрос на приятеля си, любовта между 
тях ще изчезне. Обичате ли някого и той ви 
обича. Няма защо да го питате. Щом питаш, 
ти не вярваш вече.
♥ Ако кажеш на някого, че го обичаш, с 
това все едно, че искаш да му кажеш: “Както 
аз те обичам, и ти трябва да ме обичаш”.
♥ Отрицателните сили в света не могат да 
докоснат човека на любовта. Те не намират 
храна в него, понеже не са в хармония с не-
говото естество.
♥ Когато имаме любовта, целият свят рабо-
ти за нас, а когато я нямаме, ние сами рабо-
тим, и затова работите ни не вървят.
♥ Човешката любов, ако не е облагородена 
от Божествената, може да изсмуче соковете 
на онзи, когото обича.
♥ За всеки човек е определено кой да го 
обича. И всеки човек трябва да намери онзи, 
който го обича.
♥ Искате ли да знаете дали даден човек ви 
обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисъл-
та за този човек никога не изчезва от съзна-
нието ви, ще знаете, че той ви обича. Ако и 
вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата 
се обичате.
♥ Не може да мислиш за някого, ако той не 
мисли за теб.
♥ Няма по-голямo нещастие от това, да ви-
диш любовта и да я нямаш.
♥ Ти не можеш да обичаш един човек, кой-
то е противоположен на тебе. Ако разделите 
Земята на две половини и изпратите енер-
гиите им на две различни места, те ще се тър-
сят. И като се намерят, те ще образуват едно 
цяло. Онези хора, които се обичат, са части 
на едно цяло. И те се търсят, за да се съеди-
нят - да образуват цялото. Това е Божествен 
закон. Материалистически въпросът седи 
другояче: онзи, когото обичаш, ще ти донесе 
нещо, което ти нямаш и от което се нуждаеш, 
и ти ще му донесеш това, което той няма и 
което очаква.

латински natalia). Те 
живели по времето 
на император Макси-
миан, известен с жес-
токите си гонения на 
християни. 
П о р е д н а 
негова за-
повед за 
залавянето 
и осъжда-
нето им 
принудила 
м н о з и н а , 

почитащи Христо-
вото учение, да се 
 скрият в планините 
около Никомидия. 
Един ден войниците 

открили в не-
прис т ъпн а 
пещера 23 
непокорни 
християни. 
Отвели ги 
при импера-
тора, който 
в това време 

отивал в езическия 
храм за жертвопри-
ношение. Обвинени, 
че са безразлични 
пред езическите бо-
гове, християните 
били хвърлени в тъм-
ница и подложени на 
жестоки изтезания.

Свидетел на стра-
данията им станал 
Адриан – знатен член 
на преторията. Тро-
гнат от тяхната непо-

колебимост, впечат-
лен от силата на вя-
рата им, той решава 
да стане християнин. 
Съпругата му Ната-
лия приела още пре-
ди сватбата им хри-
стиянската вяра, но 
криела от мъжа си,  
тъй като бил близък 
с императора. Кога-
то разбрала за ре-
шението на Адриан, 
Наталия много се за-

ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ 
НА БЪЛГАРИНА ПРЕЗ АВГУСТ

Дора  
НИКОЛОВА

НА  26  АВГУСТ  
ПРАВОСЛАВНАТА  
ЦЪРКВА  ПОЧИТА 
ПАМЕТТА НА СВЕ-
ТИТЕ МЪЧЕНИЦИ 
АДРИАН И НАТА-
ЛИЯ

Адриан про-
изхожда от Хар-
дия, от латинското 
hardianus, град в се-
верна Италия, дал 
името на Адриати-
ческо море. Ната-
лия означава “род-
на, рождена” (от 

радвала. Щастието 
им обаче не продъл-
жило дълго. Мак-
симиан наредил да 
заловят Адриан и с 
жестоки мъчения се 
опитал да го откаже 
от новата религия. 
Мъченикът не се от-
рекъл и сам поискал 
да бъде съден като 
християнин. Разгне-
веният император 
заповядал да око-
ват доскорошния 
му приятел във ве-
риги и да го хвър-
лят в тъмницата при 
останалите веро-
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Николай НИКОЛОВ

Темата за “доброто към ближните” при-
съства във всички религиозни учения от съ-
творението на света до наши дни. Това е част 
от нравствено-етичния кодекс, който са при-
звани да спазват вярващите по света от свои-
те духовни наставници. И само тези, които се 
придържат към тези правила, един ден ще 
видят “Царството Божие”. Така учат различ-
ните религии. Така е казал и поетът, който е 
виждал лицемерието на духовенството, и е 
търсил първообраза на понятието. И наис-
тина, този, който поучава хората в пътя на 
някоя духовна доктрина, трябва сам да бъде 
пример за свят живот. Иначе думите му няма 
да имат сила. Лесно е да се каже, но трудно 
е да се направи. Защото правенето на добро 
не е лесна работа.

За да бъде една постъпка добра, в нея 
трябва да има светлина, да бъде продиктува-
на от любовта. И ако казваме, че Бог е Любов, 
то тогава Той присъства в това добро дело.

Идеята за Бога винаги е вълнувала душите 
на хората. Сега, когато сме във века на ато-
ма, тя отново излиза на преден план. Човекът 
отново е попаднал в задънена улица и търси 
изход. 

Но къде е този Бог, в когото хората вяр-
ват? Как можем да се доближим до него. Не 
е ли това една фикс идея, плод на човешко-
то въображение?  Истина е, че за тези кои-
то искрено вярват, Той съществува. Те не се 

нуждаят от доказателство. За останалите и 
доказателствата няма да помогнат. Просто 
не се доказва нещо, което е отвъд пределите 
на човешкия ум. Това, което духът с най-голя-
мо взиране може да предусети, но никога да 
познае напълно.

 Има сили, които работят в Битието. Ако 
човек се съобразява с тях, той влиза в хар-
мония с Първопричината и става неин изра-
зител. Тези сили са: Любов, Мъдрост, Истина, 
Правда и Добродетел. Синтезът на тези петте 
някъде ражда истинската Красота. А Съвър-
шенството не е нищо друго, освен привежда-
нето на този синтез в действие. При това 
Съвършенството не е едноличен акт, а нещо 
което се върши заедно (съ-вършене). Съвър-
шен е този, който прилага тези сили, без да 
се влияе от външни фактори. Такъв човек е 
свободен отвътре. Той винаги откликва на 
божествения импулс в себе си. Защо когато 
правим добро на ближния си, ние го правим на 
Бога?  Защото Той се е разпилял на безброй 
частици и те са в нашите умове и сърца! Така 
че ако искаме да имаме по-вярна представа 
за Бога, трябва да го схващаме като колек-
тивен Разум, който живее във всяко сърце. 
Всеки човек е специфична проява на Божест-
веното Начало. А доброто, което правим, по-
ражда връзката между нас, условие за пости-
гане на съвършенство. Сегашният порядък 
в света показва, че човек се е отдалечил от 
идеите за Бога и Доброто. Затова Природата 
се гневи. Хората са нейни ученици, които тя 

често упътва със своята пръчка. “Само стра-
данията и мъчнотиите са в сила да облагоро-
дят и изправят човека!”, е казал преди време 
духовният Учител на нашия народ Петър Дъ-
нов.

Истинското добро е плод на Любовта. А тя 
е безкористна. Няма друга сила в света, която 
да е родила по-красиви неща от нея. Любовта 
е един необятен свят, който трябва да се изу-
чава. Затова са  дадени на човека ум, сърце, 
дух и душа. Те са велики инструменти, дар от 
Разумната Природа, за да може той да опоз-
нае себе си и заобикалящия го свят. И когато 
намери себе си, тогава той постига това, кое-
то хората наричат щастие. Едно състояние на 
съзнанието, което не е свързано с материал-
ната действителност. Но то не се постига лес-
но. На първо място трябва да имаме любов 
към ближния си. Тогава всичко, което правим 
за него, е добро. Такъв човек казва: “Намерих 
душата си. Намерих Бога в себе си!” 

Живеем в един илюзорен свят, във фи-
зически тела, които ни карат да мислим, че 
сме отделни. Истина е, че ние сме свързани 
помежду си. Чрез нашите мозъчни вълни се 
проникваме и си влияем взаимно. И колко-
то по-светла и животоносна е нашата мисъл, 
толкова по-бързо ще помогнем на себе си и 
на всички наши ближни, които търсят своята 
пътека към Слънчевия Разум.

Всичко тече, всичко се изменя в Битието. 
Само Абсолютният остава неизменен, загър-
нат в своята неизмерима слава!

отстъпници. Дове-
ли и съпругата му 
Наталия, която не 
се поколебала да го 
подкрепи.

И з т ъ р п е л и т е 
нечовешки стра-
дания мъченици 
били осъдени на 
смърт. Телата им, 
събрани от бого-
любиви християни, 
били отнесени във 
Византион, където 
ги погребали. Тук 
след време почина-
ла и добродетелна-
та Наталия, посяла 
сред жителите на 
града обич и почита-
ние към светите мъ-
ченици.

29 АВГУСТ – СЕК-
НОВЕНИЕ (ОБСЕЧЕ-
НЕ). Според народ-
ното схващане на 
този ден се “секне” 
(сече) деня и нощта 
и те се изравняват. 
Вярва се, че на този 

ден змиите и гуще-
рите се прибират в 
леговищата си. Скри-
ват се и демоните, 
самодивите, юдите 
(иуд), змейовете и 
пр. Денят се смята 
за “лош” и на него 
нищо не се работи. 
Също така не се ядат 
плодове и зеленчу-
ци с червен цвят – 
грозде, дини, чушки, 

домати. Не се пие и 
червено вино. Това 
е свързано с вярва-
нето за отрязаната 
глава на Свети Йоан 
Кръстител. На същия 
ден се празнуват и 
Св. Седмочислени-
ци – Климент, Наум, 
Горазд, Сава и Анге-
ларий – ученици на 
Св. Св.Кирил и Мето-
дий. 

НА 30 АВ-
ГУСТ СЕ ЧЕС-
ТВА СВЕТИ 
А Л Е К С А Н -
ДЪР НЕВСКИ 
– АЛЕКСАН-
ДРОВДЕН и 
е неподви-
жен църко-
вен празник. 
А л е кс а н дър 
е вторият син 
на княз Ярос-
лав Втори, ро-
ден през 1220 
година. Кога-
то татарите 
з а в л а д я в а т 
земите край 

Днепър, Волга, Урал 
и чак до Черно море, 
татарският хан Батий 
назначил за Влади-
мирски княз Ярос-
лав Втори, а сина 
му Александър – за 
управител на Нов-
городската област, 
която по това време 
била свободна от 
татарите. Битките и 

победите над шведс-
кия крал на бойното 
поле върху ледовете 
на река Нева донес-
ли голяма слава на 
Александър. Както и 
по-късно над тата-
рите и освобождава-
нето на Русия от та-
тарските орди. Това 
отрежда на Алексан-
дър Велики славата 
на непобедим влас-
телин. Почувствал 

слабост и приближа-
ването на смъртта, 
Александър поискал 
в края на живота си 
да бъде подстриган 
за монах. Предал 
властта на своите 
князе, приел свеще-
ническата изповед и 
на 14 ноември 1243 
година, едва 44-го-
дишен, починал в 
град Владимир. На 
неговия гроб започ-

нали да стават 
чудеса. Започ-
нали да идват 
болни и сакати 
хора от цяла  
Русия. По вре-
мето на Петър 
Велики чудо-
творните мощи 
на Свети Алек-
сандър Невски 
били пренесе-
ни в Петербург 
и положени в 
А л е кс ан д р о -
Невската Лав-
ра.

“ДОБРОТО КЪМ БЛИЖНИЯ - 
ДОБРО КЪМ БОГА!” Христо Ботев
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Йовка БАЕВА

Селската чешма ромоли необезпокоявана 
от никой и нищо... Водата й се лее от широ-
ката медна тръба като течащо сребро, което 
се разлива по каменните й улуци и се спуска 
на поток край чешмата, по калдъръма, за да 
се изгуби в ливадата надолу. Тук времето е 
спряло да почине край потока, да се видят 
и побъбрят с него. Сребърният поток като 
всички хубави неща нехае за себе си, без да 
знае колко е ценен и нужен на всички и за 
всичко...

Най-благодатните неща като водата, слън-
цето, доброто сърце не струват нищо, а какво 
ще сме без тях, си мисля, загледана в течаща-
та вода... Колко живот и добрини носи тя и се 
лее, лее... Във всеки от нас има извор, щом ди-
шаме, и ние нямаме право да погубваме оно-
ва, което тече в Природата, в нас, в другия до 
теб. А изворът, щом има изобилна вода, дава 
я от самото си начало. Първата проява на Лю-
бовта е да дадеш и ще получиш още, защото 
това е постоянен процес. Любовта е силата, 
която оплодява човешкия живот, дава му 
смисъл, развитие, напредък. Всички знаем, 
че главното е не само да бъдем добри, а да 
изпълним човешката си мисия тук с Любов.

Ако преиначим доброто, ако не го напра-
вим от сърце, тогава то става зло. Злото идва 
на негово място и го омърсява. Защо ни е 
нечиста вода? Направиш ли зло, ти го викаш. 
Като направим добро, не бива и да го мерим. 
Тежко ни, ако решим да го остойностим. Тога-
ва доброто се губи - като извора, щом го раз-
бутаме, защото то няма цена, то е безценно. 

Не можеш да накараш водата да тече в 
обратна посока. Нейното естество е да тече 
надолу и нашият живот е една река, която 
в началото тече бързо, после по-спокойно. 
 Естествено е и ние, хората, да си даряваме 

добро, разумно добро в потока на дните си 
тук на земята. И вие знаете какво става сред 
нас, ако добрините липсват в нашия ден, в 
света. Чрез злото се израждаме като чове-
ци...

Шумът на водата от чучура ми нашепва 
тези мисли. Той говори нещо и на козите - и 
те, за да го чуват по-добре, се катерят по ка-
менните улуци. Козлетата стоят над водата, 
не за да се напият, а за да се огледат и видят 
наболите си рогца, като колко са пораснали, 
и въртят очите си, накланят главици насам-
натам. А дали рогцата им са заякнали? Това 
те проверяват в следващия миг, щом се сбо-
ричкат едно с друго. Козите ми правят път да 
мина край тях и съвсем отблизо любопитно 
ме разглеждат, за да разберат за какво съм 
дошла. Освежена от ледената балканска 
вода, аз поех по баира нагоре. От стъпките 
ми по тревата въздухът над ливадата ухае на 
здравец, мащерка, див джоджен и какво ли 
още не. Отлична ароматотерапия... Радвам се 
и поемам дълбоко дъх.

Отдалече видях Виолета, моя позната 
отскоро, да копае по слънчевите места на 
 баира, между дърветата. Тя спря, чака ме да 
се видим, да си починем. Усмихна ми се, а си-
ньолилавите й очи на някогашна красавица 
ме гледат замечтано. Поздравихме се, поже-
лах й спорна работа и приседнах край нея. Тя 
сееше лук, за втори път тази година, а беше 
вече лято, пък и тук, в планината, то е късо и 
хладно. Кога ще стане, си помислих, но не й 
го казах.

- Първият посев не стана, водата го отвле-
че - допълни мислите ми Виолета. - Как няма 
да го отвлече, тази ронлива пясъчна пръст не 
е плодородна както в моя провадийски край. 
Тук само сливите добре виреят. При морето, 
там, откъдето си ти, в Добруджа, е друго, там 
каквото посееш, всичко става и хората са ве-

сели, като тебе.
- Всяко място с 

поминъка си, Виоле-
та. И навсякъде има 
хора, които правят 
забележителни мес-
тата, където живеят, 
щом са щастливи. А 
ти с кого живееш тук, 
в тази малка балкан-
ска махала? Казват, 
че през зимата само 
една жена презиму-
вала тук? - попитах я 
плахо аз.

Без да повдигне 
главата си, тя отгово-
ри:

- Е, аз съм. Сама 
живея. Съпругът ми 
наскоро почина. Ко-
гато тръгвах с него 
насам преди триде-
сет години, баща ми 
каза, върви, но да 
знаеш, че там само 
прасета ще пасеш. Не 
беше прав в едно, не 
отглеждам прасета, а 
кози. Мъжът ми беше 
строител от Тревнен-
ската школа. През 
младите си години 
строи най-високите 
комини на България 
и Германия. Знае-
ше немски език, за 

строителни бригади отговаряше. Работеше 
най-добре на най-трудните места - тя замъл-
ча и после продължи. - Животът ни е като ей 
тези капки роса. Сутрин ги има, задържат се 
малко, но подухне ли вятър, изгрее силно 
слънце и тях вече ги няма, изпарили са се - 
говореше тихо Виолета, загледана в тревите 
пред себе си.

После като че излезе от краткия си унес и 
бодро заговори:

- Децата ни са добре. В града живеят, 
наблизо са. При хубаво време и през лятото 
те идват да си починат и да помогнат за едно-
друго - говореше тя, наведена над лехите.

- Защо не се върнеш в родния си край, с 
децата? - попитах я тихо аз.

- Гордост, мила, упоритост, докато Бог е 
дал, доволна съм от преживяното, от децата 
си.

Една жена винаги трябва да се чувства на 
висота, като царица, при каквито и условия 
да е, за да станат синовете й по-силни, си 
мислех аз, а тя продължи:

- Пък и тук свикнах, ти занеси поздрави на 
морето от мен - каза тя и пак се захвана за 
работата си.

Моята позната, не, тя не става приятелка с 
никой, пък и няма с кого, не иска с никого да 
се обвързва и никой да не е зависим от нея. 
Тя живее с гордостта си, със смиреността си 
в един по-достоен и възвишен свят, над удо-
волствията, тъгата, богатството, бедността. 
Тя живее в своя свят, където всичко трябва 
да се предвиди, за да си е полезна при всич-
ки обстоятелства и сезони. За нея няма неща, 
които да й причиняват болка и страх. Виоле-
та държи живота в ръцете си и на всеки свой 
ден вдъхва воля. Тя има очи за хубавото, но и 
на него отделя толкова внимание, колкото на 
грозното. Но това не е безразличие или ма-
лодушие. Тези качества не виреят в душата 

ВИОЛЕТА
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на търсещия човек 
като нея. Покоят за 
такива хора е пре-
стъпление, смъртен 
грях. Едно е сигур-
но за мен, въпреки 
че отскоро я позна-
вам, тя не унива! Ето 
и сега, упорито сее, 
дано трудът й да е 
възнаграден.

Силните хора като 
нея, знам от моята 
майка и съпруга ми, 
не умеят да помолят 
за помощ, за услуга, 
гордостта им пречи, 
а другите край тях 
се учат на твърдост, 
но близките им са 
затруднени да бъдат 
постоянно близо до 
тях в броените им 
дни. Един ден тези 
силни хора трябва да 
се смирят истински, 
да признаят безси-
лието си и да слязат 
по-ниско. Така и дру-
гите ще могат да им 
са полезни. Човешко 
е да се помолиш, да 
поискаш помощ. Его-
то ти трябва да умре. 
Не се безпокой, ти не 
умираш, ти си веч-
ност.

Исках да й кажа това, но не посмях, за да 
не я разколебая или пък обидя, не бях сигур-
на в себе си. Написах този разказ за нея и й го 
прочетох. Тя мълчаливо се съгласи.

Уверена в дните си, тя не търси светлината 
в мрака на безсънните си нощи, защото й е 
по-лесно да си запали неугасимия огън в себе 
се и да е в светлина през деня. Тук, сред пла-
нинските върхове, сред чистотата на всичко 
наоколо тя запазва чисто съзнанието си и 
усещането за истинското Аз. Не знанието, а 
чистотата на разсъдъка ни е полезен. Тук, в 

планината, нещо пази паметта ни, възстано-
вява я. Като че си сред енергийно хранили-
ще, което те зарежда и пълни твоята “чаша” 
с безценни дарове. Трудно е да утолим жаж-
дата си от празен кладенец, но планинският 
извор е готов да даде прохлада на всеки, кой-
то идва при него. Така е с добрите, с чистите 
хора. Срещнете ли ги, радвайте се! Те с мъл-
чанието си, с начина си на живот възпитават 
повече, отколкото с думи. Често говорът е 
причина за недоразумения между нас.

Гледах я като работи, а аз исках още много 
да си говорим. Тя има какво да ми разкаже 
и за воя на зимните виелици, и глутниците 

вълци, за преспите сняг, които тук затварят 
проходи и пътеки и така без да си виновен, си 
стоиш дни и нощи в дома, затрупан, сам със 
себе си, със спомените си, с надеждите си, с 
тишината на белия сняг, която тук говори...

В тишината има огромна информация и тя 
умее да я слуша и разбира. Ето, и сега тя чува 
звъна на козите и така, по песента им, знае 
с точност коя къде е, колко се е отдалечила. 
За мен песента на звънците беше хармония, 
звуково богатство и красота, още красота 
към всичко наоколо.

Морето, родният край за Виолета бе в ей 
тези хълмове, с които тя се беше сляла. Те се 
стелеха на зелени талази до хоризонта.

Привечер, пред оранжевия залез на слън-
цето, те диплеха очертанията си и преми-
наваха от сиво в морско синьо, в приказно 
лилаво и се отразяваха в нейните красиви 
виолетови очи, цвета на възвисяването и 
космоса, на духовното в нас. Освободена от 
лоши мисли и спомени тя гледа залеза и така 
от високо като че вижда над облаците, а там 
е винаги слънчево и светло! Така мисля и аз, 
загледана в залеза по върховете.

Мислите ни могат да улеснят разбирането 
ни за нещо, но могат да го утежнят и обър-
кат. Всичко зависи от езика, на който мислим. 
Дори смъртта може да бъде изключително 
прекрасно преживяване, зависи от нашето 
отношение към нея, от висотата на мястото, 
на което стоим. По върховете е самотно и 
ветровито, но човек никога не е сам, където 
и да е. С него е още Един, който го закриля. 
Сигурно животът ни ще е още по-красив, ако 
умеем да общуваме с великата природа, да 
имаме способността да съзерцаваме изгре-
вите и залезите на дните си, да притежаваме 
висините, но на трудното ежедневие устоя-
ват само най-силните духом хора, като Вио-
лета. Така те разбират щастието. Пожелах й 
го от сърце, на сбогуване с нея. Знам, че пак 
ще я срещна някъде.
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Детски свят

Ябълково вино

Лидия БОЙКОВА,
Благоевград
 
Ябълково вино пих,
ябълково вино –
сладък сок от роден край,
надалеч в чужбина.

В спомена си пак открих
милата родина.
Всичко свидно ми е там –
в свидна татковина.

Тя е на земята рай –
райската градина.
Сякаш пита ме сега:
ти защо замина?

И сълзите от тъга
в душата се вливат.
Моя майчице земя,
да те видя жива!

Ябълково вино пих,
ябълково вино,
да ми спомни за дома
с райската градина.

РоДЕнА СъМ ЗА обиЧ

Йовка Ганчева БАЕВА, Варна

Родена съм за обич 
и обич аз получих!

Как стана тъй, ме питате?
Къде отиде? Какво направи?
Премахнах всякакви илюзии
и не отидох по-далеч от себе си.
Щом нещо аз загубя между другите,
при себе си го търся и намирам.
Щом жадна съм,
отпивам пак от извора
на своята душа.
И там аз океан открих!
Знам, жадна няма да си ида!
И станах слаба!
Камъни вече не боготворя!
Ликувам от радост и пея!
Познах аз Теб, любими мой,
любовта ми граници не знае
и стигна тя до Теб.
Ние двамата сме тъй щастливи!
Оставам тук, където съм,
защото нужно е и знам,
че всичко ти ще подредиш,
всичко речено ще стане на добро!
Амин!

вЯТъРко

Любка Динева-
ТОДОРОВА

Палавият вятър
тича из нивята.
Песента им носи
вредом по земята.

Пеят си нивята
весели, засмени.
Вятърът играе
с техните премени.

Песента изхвръква
като малка птичка.
Вятърко погалва
чудната пшеничка!

ПОЕЗИЯ

Иван ВАНЕВ

Към всичко станал безразличен, 
единствено към теб - не съм. 
И дързостта да те обичам 
прости ми –
аз съм много сам!...

Или това е миг на слабост,
излъгах те,
нечестен бях!...
И нищо свое не ти дадох...
От тебе нищо не вземах.

Щом нямам право да отзема
от теб оная красота,
с която ти си тъй потребна
на себе си
и на света!

За дързостта да те обичам
прости ми -
аз съм много сам!
Към всичко станал безразличен,
единствено към теб -
не съм!...

С БАБА В ГОРАТА

С баба из гората ходихме, 
през поляни и усойни бродихме! 
Брей, че като сипна онзи дъжд, 
Всичко живо скри се изведнъж.

Тогава баба каза с думи кротки:
- Трай си, след дъжд ще има гъбки
И наистина видяхме,
цяла кошница набрахме!...

ПИТАМ МАМА

Питам мама, що да ям, 
за да стана по-голям. 
Тя ме ласкаво поглежда 
шеговито ми нарежда: 
Ако искаш да растеш, 
всичко трябва да ядеш. 
Колко много има тук 
моркови, пиперки, лук, 
краставички и домати, 
с витаминчета богати... 
И започнах аз да ям. 
Вижте колко съм голям!

Тодор НЕШКОВ
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