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Панагия
въздигане на хляба
На стр. 4

Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема
(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени 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 израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята
парична стойност, ставайки безценно за децата и
внуците.

БУРГАС И МОРЕТО
Велка ХАРИЗАНОВА – гр. Кнежа
Като крило на чайка
с мека длан
морето търкаля към мен
пенести гребени
и ме гали
с изумруденосиня вода.
Там ми маха
за поздрав прощален
малка лодка. Вик на чайка
достига до мене.
На хоризонта
морето целува небето
със устни солени.
За последно
вълните замират в краката ми
като пухкави облаци
и се стапят с въздишка
върху сивата проза
на пясъка.
Безконечни гирлянди от миди
причудливо рисуват по плажа
бял воал
за косите на морска сирена
и обгръщат
във приказна рамка
разлюляната шир на вълните;
- един топлосин,
развълнуван безкрай,
който скътвам дълбоко в сърцето
и тръгвам.

Кръгла маса

На 6 септември (неделя) от 11 часа в
клуб “Катарзис”, гр. София, ул. “Гюешево”
64, ще се проведе Кръгла маса на читателите
и симпатизантите на в. “Родово имение”. На
срещата ще бъде разисквано и бъдещето на
Българската родна партия, както и участието
на Тринадесетия международен симпозиум
“Седемте рилски езера”. Нека всеки, който има
предложения да ги представи в писмен вид.
Записвания за изказвания и предложения на
e-mail: rodimenie@abv.bg и тел. 02/962 16 85.

В каталога на РП
нашият номер е
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли вeстник

618

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

ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

– ДЕДИ НА БИБЛЕЙСКИЯ НОЙ
Академик
Владимир
ЦОНЕВ
Обикновено из
мерваме присъстви
ето на един народ в
световната история с
постигнатото от него
в областта на мате
риалната и духовна
култура. Но позна
ваме ли величавата
история и цивилиза
ция на древните бъл
гари, идващи още от
зората на човечес
твото на планетата
Земя?
Продължава
на стр. 9

Четиво с продължение
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Историята на човечеството, разказана от Анастасия

ЕНЕРГИЯТА
НА ЖИВОТА
Противопоставяне
Но ето какво написа в своя статия Александър Адамский. Ще цитирам част от нея:
“В събота, първи април, по авторската
телевизия (АТВ) се излъчи запис на предаването “Прес-клуб”, посветено на не еднозначните, както сега е прието да се казва, публикации в пресата за училището на Михаил
Петрович Щетинин в село Текос в Краснодарския край. Организаторите на “Прес-клуб”
бяха решили да съберат журналисти, пишещи на училищна тематика, и педагози, за да
се обсъди всичко.
Професионално и като светоусещане системата на Щетинин, е уникално явление в
съвременното образование, разбира се, предизвиква спорове. Но аргументите на “педагогическите килъри”(израз на Александър Радов) се различават от аргументите на онези, които спорят със Щетинин по същество.
Килърите не спорят, те се стремят да
унищожат.
Откакто съществува, откакто се
помни педагогиката, от времето на
Сократ, ярките учители-философи са
били преследвани от
тълпата за това, че
смущават юношеството и преподават
не по стандарта.
Така че поредният
опит за погром над
Щетинин не е случаен. Както каза на заседанието на “Прес-клуба” Александър Радов, ако
с предишните погроми са се занимавали чиновници, то сега това правят напълно мили
журналисти. Мили момичета и момчета,
срещайки се с това, което не се вмества в
техните обичайни представи, което така
не прилича на онова, което по тяхно мнение трябва да бъде училището или какъв
трябва да бъде педагогът, или как трябва да
бъде устроена системата за образование, се
оказват неспособни да съществуват заедно
с това неясно и невместващо се в тяхното
съзнание. Това, което не разбирам, няма право на съществуване - ето тяхната проста и
убийствена логика.
Старият свят излива онова, което е останало да дъното му, последното, гъст
остатък от тоталитаризъм, агресивен и
непоколебим в своята ненавист към различното, другото, не приличащо на него. Старият свят, в който няма място за търпимост,
където децата трябва да бъдат еднакви, а
учителите да учат на едно и също.
Показателно беше началото на дискусията в “Прес-клуб”. Един от публикувалите

нападките срещу Щетинин каза, че има основание за обвинения, то отначало би искал
да чуе аргументи “за”. Поразително е колко
е жилава сталинската логика, според която
всеки човек изначално е длъжен да се защитава, а едва после обвинителите решават
доколко е виновен този, който се защитава.
В това, че е виновен, няма съмнение, въпросът е в това, колко е виновен и
каква може да бъде мярката за
наказание.
Да се спори с публикуващите е безполезно, да се назовават имената им - все едно
да ги рекламираш и да галиш
тщеславието им, те към това
се стремят - да бъдат забелязани. Трябва да ги изтърпим,
разбирайки, че с техните уста
говори старият, отиващ си
свят, а ръката им е водена от
древно невежество и злоба. И самите те в голяма степен не са виновни за нищо, както не
е виновно детето, което си играе с кибрит
и подпалва къщата, в която живее. Но какво
ще стане с училището, с бъдещето на нашето образование?
От наша гледна точка Щетинин е извършил голямо образователно откритие,
което разбира се остава незабелязано за
неговите погромаджии. Той открива ново
съдържание в образованието. Той така е организирал живота в
своето училище, на
своя педагогически остров, че този живот
става съдържание на
образованието. Разбира се има програма, учебни предмети,
децата учат и математика, и биология.
Но това е материал,
а съдържанието е самият живот в Текос.
Строителството
на къщи, добиването

на храна, защитата на жилището, изкуството, общуването помежду си. И освен това;
всички говорят за това, че децата са различни и имат не само различен ритъм на учене,
но и различни области, в които най-пълно
разкриват своите способности. Но засега
само Щетинин е могъл да направи така, че
различните деца да се движат със свой индивидуален темп в своето обучение. И затова
по физика щетининският ученик може да се
учи в 9 клас, а по архитектура да изучава вузовска програма. Това е непрекъснатото образование.
Кой е могъл да направи това?
Това дори да си го представиш е трудно, а
не да измислиш и осъществиш.
Разбира се, Щетинин е гений. Разбира се
Михаил Петрович е художник, мислител,
изтъкнат деец на нашата култура.
Но именно затова нито него самия, нито
неговото творчество не можеш да сложиш
в предварително подготвени рамки и клишета - нито хвалебствени, нито ругателни.
С Щетинин може и е необходимо да се спори,
от него може да се учи, него просто трябва
да го хвалим - художник без похвала, без признание не може да живее.
Но не бива да нагрубява Щетинин.
И изобщо никой не бива да е нагрубяван. И
никой не бива да се унищожава. Защото рано
или късно ще стане срамно. Само в бандите
са самоутвърждават като се унищожават
един друг, а в нормалното общество се
самоутвърждават с
уважение и любов не
само към себе си, но
и към другите.”

Владимир
МЕГРЕ
„Енергията на
живота”
Превод
М. ДОНЧЕВА

Световно наследство
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111 г. от рождението на Димитър Талев

ПОСВЕТЕН НА МАКЕДОНИЯ
Екатерина
Стаева
Велинград
Един от големите и
талантливи синове на
Македония е Димитър
Талев. Той посвещава
голяма част от литературното си творчество
на своята родна земя.
Този македонски българин заговаря честно
и открито за родината
си и по този начин преобръща съзнанието на
нацията, която е забравила своите братя.
Димитър Талев е
роден на 01.09.1898 г.
в Прилеп. Произхожда от занаятчийско
семейство. Баща му е
майстор ковач и иска
да даде на синовете си
добро образование.
Съдбата обаче им поднася доста трудности.
Димитър е на десет
години, когато остава
сирак. Под грижите на
майка си и братята си
завършва основното
си образование в Прилеп. Проявява интерес към книгите, като
любими автори са му
Вазов и Майн Рид. Димитър има желание
да постъпи и продължи образованието си
в Робер колеж в Цариград. Семейството
обаче няма средства
за такова обучение.
На тази възраст, покрусен от смъртта на
баща си и виждайки
ужасите, коита сеят
турците, той пише
първите си две стихотворения. Срещата
му с Пенчо Славейков
също му дава импулси
за творчество. Постепенно у Димитър се
заражда желание да
Сайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

учи не в турската столица, а в столицата на
България.
Първоначално той
учи в София, Стара
Загора, а после в Битоля и Скопие. След
завършване на гимназия записва един
семестър медицина
в Загреб, след което
един семестър фило-

софия във Виена. Накрая окончателно се
установява в София
и следва славянска
филология. Завършва
и се отдава на журналистическа и писателска дейност. Продължава да го привлича
и борбата за освобождение на Македония.
Първият си разказ

Талев отпечатва през
1917 г. в Скопие, а след
установяването си в
София
сътрудничи
на леви издания. Той
пише в „Нов път”, „Работнически вестник”,
„Работническо единство”, „Лъч” и др.
Трайно се свързва
с редакцията на вестник „Македония”. Първоначално е коректор,
а после -сътрудник.
Когато посред ден застрелват главния редактор, той застава на
негово място. Спирането на вестника през
1934 г. Димитър Талев
изживява тежко.
От 1938 г. до
09.09.1944 г. работи
в редакцията на в.
„Зора”.
През октомври 1944
е арестуван без официално
обвинение,
без съд и присъда, за
“прояви на великобългарски шовинизъм”
е задържан в Софийския централен затвор.
Изключват го от писателския съюз и го изпращат в концлагер,
а след това го интернират в Луковит. Това
е най-тежкото време
в живота на Димитър
Талев – време на тежка физическа работа,
глад, изключително
влошено здраве и обществена изолация.
За няколко години го
лишават от граждански права, обществено- политически и литературен живот. Правата му се въстановявят едва през 1951г.
По-късно го избират
в ръководството на
Съюза на българските
писатели и за народен
представител в пето-

то Народно събрание.
Награждават го с Димитровска награда и
удостояват със званието „Народен деятел
на изкуството и културата”.
Романите на Димитър Талев са предимно исторически.
Той написва много
талантливи страници:
тетралогията, вкючваща “Железният светилник”, “Преспанските
камбани”, “Илинден”,
“Гласовете ви чувам”
– епос за подготовката и разгръщането на
Илинденско-Преображенското въстание и
годините след неговото потушаване в Македония; трилогията “Самуил, цар български”,
“Хилендарският монах”, трилогията “Усилни години” и други.
Димитър Талев още
преживе е обявен за
класик на българската
литература.
Почива на 20.10.1966
г. на 68 години.
СЪОБЩЕНИЕ
На 17 септември
(четвъртък) 2009 г.
от 18.00 часа в гр.
София, в читалище
“Славянска беседа”,
ул. “Г. С. Раковски”
№ 127, етаж 2, ще
бъде представена
книгата на Издателска къща “Новата
цивилизация” – “Картини от Атлантида”, с автор Велизар
Димов. Книгата ще
бъде представена
от редактора Валентин
Хаджимитов, Ваня Николова и издателя на
в-к “Родово имение”
– академик Атанас
Панчев.
Приканват
се
всички симпатизанти и привърженици
да присъстват.
Вход свободен
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„ Излезе сеяч да сее семе; и когато сееше,
едни зърна паднаха край пътя и бяха
потъпкани,
и птиците небесни ги изкълваха;
а други паднаха на камък и, като
поникнаха,
изсъхнаха , защото нямаха влага;
други пък паднаха между тръни;
и израснаха тръните заедно със зърната
и ги заглушиха;
а други паднаха на добра земя и,
като изникнаха, дадоха плод стократен.”

Посятото Божие
зърно е намерило
благодатна почва в
Кюстендил. В противовес на болката, че
много от жителите на
града са се пръснали
по гурбет в чужбина,
още с първия полъх
на пролетта се пробужда Вярата и Надеждата на останалите тук пазители на
духовността. Зърното покълва с първия
голям празник „Кюстендилска пролет”
/отбелязван на 21
март/, расте и връзва със следващите
го „Празник на черешата”/ 17–19 юни/,
„Панагия - въздигане
на хляба” /15 август/
и дава своя плод по
време на отбелязването на „Празника на
плодородието” /12-16
октомври/. Този плод
е общото добруване,
радостта и любовта,
която увенчава есента в Кюстендил.
В средата на месец
август е „Успение на
Пресвета Богородица”. Според светото
писание това е денят,
в който Божията майка напуска земния
живот и отива при
сина си. Последното
й желание е да види
Светите апостоли заедно. След възнасянето тя им се явява
с думите: ”Радвайте
се, защото съм с вас
през всичките дни”.
В памет на яваването
й пред апостолите,
църквата определя
в този ден да се от-

служва тържествена литургия и да се
прави „въздигане на
хляба”. Кюстендил го
отбелязва с празника
„Панагия – въздигане
на хляба”. ”Панагия”
е името, с което се
нарича Богородица,
въздигането и обредното разчупване на
хляба, неговото преломяване и изяждане заедно.
Всеки празник ни
учи на добродетели,
които са утвърждаване на Божествените
принципи в нашата
земна реалност. Добродетелите са елемент на най-висшите
и чисти енергии на
финния свят. В случая
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въздигане на хляба

сам човек. По силите
е само на всички. Така
се постига духовно
възвисяване, което
се характеризира с
ведрост, порив към
добро, обич към себеподобните и всичко
друго от този род. И
ако човек, който благодарение на взаимопомощта - тази, която дава, и онази, която му дават - го постигне, той е здрав.
Истински здрав. Вън
от душевната ведрост, породена от

може да се потърси
идеята за взаимопомощта и общуването
на хората в радост и
с вяра. На този ден
Богородица се възнася в друг свят, но
винаги се завръща
да помогне на моле-

щите се тук. Нашият
родолюбец, лечител
и мислител Петър
Димков определя силата на тази добродетел така: „Първото
на този свят за всеки
човек и за всички люде
е взаимопомощта.

Съобразява ли се човек с нея - става неуязвим.” И продължава: „Взаимопомощта
изразява доброжеланието между хората,
настройва ги както
нищо друго не може
да го стори, и оня,

който е в състояние,
драговолно помага
на другите, които не
могат, както нему
на свой ред помагат
други и се осъществявя процесът на
усъвършенстването.
Той е непостижим за

съзнанието за взаимопомощта, здраве
не може да има. Тогава има опасност от
болест”. Тези думи
на мислителя обясняват ролята на духовния живот като
подчертават пряката
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му връзка със здравословното състояние на човешкия организъм.
Човек трябва да
живее в общение със
своята среда, да помага и да му помагат,
но за да бъде жив,
трябва да има Вяра.
Какво е Вярата? Тя е
една от връзките на
човешката душа с
духовния свят. Често я свързват с нещо
много малко – житно
зрънце, в което е кон-

центрирана огромна
сила и енергия. Христос е казал: „Аз съм
живия хляб...”, затова
житното зърно се
почита. Известни са
мислите и беседите
на друг наш духовен
учител - Петър Дънов, който определя житното зърно
като „емблемата на
човешката душа”. В
една от неделните си
беседи разказва: ”...То
представлява велика
история в развити-
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ето на Природата.
Ако вие можехте да
разгърнете листата на житното зърно, да проследите
неговата история,
щяхте да разберете
напълно човешката
душа.” И по-нататък:
„Но нека се обърнем
към историята на
житното зърно. Когато го посеят в земята какво бихте
казали, ако бяхте на
негово място? Ще
кажете: „Свърши се с
нас, изчезна нашият
живот, изгни”. Но в
житното зърно има
повече вяра, отколкото у нас. Когато е
погребано в почвата,
то гние и се сплува,
но веднага разбира
езика на слънцето
и щом първите негови лъчи се появят,
казва си: „Аз няма да
умра, ще възкръсна
и ще принеса плод за
други”. И в него се за-

ражда енергия, и то
започва да се стреми към слънцето, завързва, узрява.”
За да се заздравят
корените на традицията и на идеите
за взаимопомощ и
радостно общуване
увенчано с вяра, Об-



щина Кюстендил организира тази година
тридневни празници, които започват в
близкото село Драговищица. Като важен
момент в началото
на обредите, свързани с един празник, е
замесването на хляба. Жени от селото се
събират в местната
църква „Успение Богородично” и извършват ритуал по приготвяне на „Богородични пити”, съпроводен с освещаване

на водата, житните
снопи и брашното.
На приготвянето на
кваса се отдава голямо значение. За
него носят специално „мълчана” вода,
замесва се с първото брашно от новата
реколта и докато се
меси, се мълчи. Поставят се условия и
за ритуална чистота
- ръцете се измиват,
месачките се обличат
в чисти дрехи и се закичват със здравец.
Обредният хляб се

Български дух



историята на храма,
който тази година
чества своята 150-годишнина и се нуждае
спешно от солиден
ремонт.
Построен

пече в подница, захлупва се с металически връшник, покрит с
жарава. Подницата се
приготвя обредно на
празника на Св. Ере-

мия от млади жени,
които я замесват с
пръст, донесена от
три места. След изпичането питите се освещават и се подна-

сят в дар на Божията
майка на 15 август.
Докато жените се
суетят около хлябовете, отец Васил
Манасиев разказва
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е през 1859 г. чрез
дарения на родолюбиви българи на
мястото на пригробна дървена църква,
която започнала да
пропада под земята.
Надеждата на свещеника е, че ще се намерят и сега такива родолюбци, чрез които
ще събере средства
за реставрирането.
Група за автентичен фолклор от селото повдига празничното настроение с типичното за този край
пеене на тройки с
отпяване. Домакините от селото черпят
любопитните с баници, сладки, царевица,
жито и плодове.
На празника присъства и най-старата жена в селото
89-годишната баба
Люба Иванчева, която определя труда
като тайната на дълголетието.
Щедри
и гостоприемни са
хората в кюстендилския край, запазили

са възрожденския си
дух. Семейство Главеви ни канят на сладко
грозде и живи спомени за рода си. Гордеят се със 180-годишната си родова къща,
която са съхранили и
реставрирали. Решили са да опишат спомените си за поколенията и да оформят
албум със снимки от
миналия и по-миналия век. Други будни
души, запознати с родолюбивите дела на
лечителя и мислителя Петър Димков, избират този ден, за да
обособят граждански комитет и да заработят по Димковски.
Между хляба и
иконата съществува
връзка и тя се изразява в това, че те са
веществени носители на духовни реалности. Затова съвсем
естествено в празника се вписва подредената във Възрожденското училище в Кюстендил иконограф-
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ска изложба, която
представя творби на
млади дарования от
Арт-ателие „Духовна
пътека за млади зографи”. Живописните рисунки и икони,
създадени на пленер
„Панагия”, проведен
в духовните обители
на
Кюстендилския
край, са въплътени с
дълбока любов и детска вяра.
Тази изложба е
съпътствана от изложение на обредни
хлябове в двора на
Регионалния исторически музей. В обособени артистично
аранжирани кътове
самобитните майстори показват разнообразни и сложни форми на хляб - питки,
погачи, краваи, колаци, плетени и антропоморфни (оформени с човешки образ).
Изложени са и апетитни зелници. Пластичните елементи на
украсата съдържат
различни символи и
изразяват най-значимите идеи на бита и
ценностите в живота.
Използвани са кръст,
образ на Богородица, цветя, птици, плетеници и т. н. Хлябът
най-общо е символ
на благополучието,
но според някои е
преди всичко символ
на слънцето - това се
обяснява с кръглата
му форма, с повдигането нагоре, със
словесните формули,
които съпровождат
действията с него.
Уникални са ръжените питки на момиче,
което разкрива своя
идеен замисъл. Едната питка е във формата на слънчоглед,
другата символизира
кръговрата на живота, енергийното завихряне, лъчите на
слънцето, раждането
на листата и плодовете.
Магически действия около хляба
поясняват допълнително пожеланието
заложено в тях. В ритуален танц, изпълнен от група момичета, хляба се издига
над главата - символизирайки благополучие, покровителство,
предпазване

от злини, болести и
природни бедствия.
Разчупването и даряването на присъстващите е ритуално общуване. Чрез него се
осъществява връзката между двата пола,
между възрастовите
или социалните групи.
Певици,
сякаш
оживели от картините на Майстора,



облечени в автентични народни носии
(казмир), извезани
с истинска сърма и
шевици, подсилват
празничния колорит.
Пр ис ъ с т в ащ и те
могат да опитат от
курабийки, дребни
сладки и други вкусотийки до блага
картофена ракия.
Високият градус
на празника се поддържа не от ракията,
а от Танцовата формация „Партньори”.
Тя обединява хора

тя с гордост повежда
множеството в дълго
хоро.
Ритъмът на хорото и наситената с
културни дейности
програма поддържат
живи духа и вярата
на местните жители. Тази енергия ще
се носи не само до
следващия празник,
когато ще се берат
плодовете на изобилието, с което природата е дарила този
край, но до първия
полъх на пролет-

от различни професии и възраст (от 16
до 70 годишни). Завърнала се предния
ден от Приморско
с призова награда
от Международния
фолклорен фестивал
”Хоро се вие, извива”,

та, когато Божието
зърно ще възкръсне
отново за живот, ще
покълне и ще даде
своя плод.
Росица Рачева
Член на НГИК
„ Петър Димков”
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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
Сава ПОПОВ
“България - това е държава на духа”
Дмитрий Лихачов

ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО
ПОСТОЯНЕН СВЕТОВЕН СЪВЕТ
IV част
За да бъде изнесеното по-пълно и исторически достоверно, ще си позволя още малко
подробности около онези години, защото често
пренебрегваме или забравяме необходимото
ни минало като опит и разочарования. Припомням интересната статия на проф. Евегений Гиндев “Европейският съюз, Русия и бъдещето на
Европа” (сп. “Понеделник”, кн. 7-8, 2005 г.):
“Два пъти през последните 200 години Европа беше почти обединена чрез сила: под скиптъра на Наполеон и от Третия райх. През 1915
г. Ленин пише в своята известна статия “За европейски съединени щати”... През юни 1917 г. масонството на съюзените и неутрални държави
организира в Париж конгрес, една от главните
задачи на който е: “Да се подготвят европейски
съединени щати, да се създаде свръхнационална
власт, чрез която да бъдат разрешени конфликтите между нациите”.
Модерната идея за Европейски съюз я датират не съвсем правилно с известната Фултънска
реч на Уинстън Чърчил от 1946 г., но никой обаче
не си спомня, че точно същото предлага Троцки
още през 1913 г. и Чърчил не е прибавил към неговия проект нито една нова дума. И още:
“Изглежда съдбата на европейския континент ще се реши от вътрешната устойчивост
на двата му полюса (Европейския съюз и Руската
федерация) - кой от тях първи ще се разпадне.
Няма нищо оптимистично в такъв извод, но и
песимизъм не е нужен. Към историческия процес
са неприложими човешките нравствени норми.
Трябва да се научим да правим добро от злото,
защото няма от какво друго да го правим.”
Това е позицията и гледната точка, приемлива или не, обективна или необективна, идеологизирана или геостратегическа... научна и не-

избежно хуманитарна... Тя ни е необходима за
размишление при обсъждането на най-важния
проблем на живота - мир и разбирателство или
война, смърт и обезчовечаване. Ще цитирам и
мисли на Блез Паскал: “Хубаво е да бъдеш уморен
и изтощен от безплодно търсене на истинско
благо, за да протегнеш ръце към Спасителя”.
Научаваме, че Никола Димков имал голяма
и уютна къща в красивия квартал Макрикьой в
Цариград, бил честит баща и съпруг, достатъчно богат човек, за да е доволен и щастлив. Но
явно е, че всичко това не го е задоволявало, не
е приспивало интелекта, идеалите и човечността му. Времето, в което живеел, ако и в красивия и огромен космополитен град Цариград,
било жестоко. Гръцката война изпепелила и
обезлюдила неговото родно село Горно Броди и населението му се разпръснало завинаги.
Кръвопролитията на Кресненско-Разложкото
и Илинденско-Преображенското въстание за
освобождение на Македония, Балканската и
Междусъюзническата войни, кланетата на арменците, ужасите на Първата световна война...
Умен, чувствителен и състрадателен човек като
Никола Димков не остава безразличен към това
Балканско, Европейско и световно страдание и
безизходица. Няма брод това море от човешки
вражди, национални ненависти, териториални
претенции и властова безотговорност. Години
наред го занимават и измъчват тези заплетени
национални и международни проблеми, които светът наистина не разрешава. Или просто
държавниците и хората по света не знаят как
да направят първите стъпки един към друг, не
могат (а други и не искат) да налучкат правия
път към мира и разбирателството помежду си.
Така Цанко Живков ни въвежда компетентно,
сърдечно и добронамерено в интимния свят на
Никола Димков. Този делови и мъдър мъж не се
озлобява и отчайва, а успява да възвиси човещината си и вярата си в доброто и християнската нравственост. Да потърси и намери средствата към мира, любовта и разбирателството не
само между българи, турци и гърци, не само за
Балканите, но и между всички народи и всички
хора по света.

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
31 август

Полагане пояса на Пресвета Богородица. Свщмчк Киприян Картагенски. Св.
Генадий, патриарх Цариградски
1924 – убит Тодор Александров, водач на ВМРО.

1 септември

Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта
1674 – умира в Чипровци Петър Богдан Бакшев, софийски католически архиепископ и книжовник.

2 септември

Мчк Мамант. Преп.Йоан Постник,

патриарх Цариградски
1889 – в Париж умира Захари Стоянов –
овчар, хъш, революционер, въстаник, политик, председател на Народното събрание, оратор, публицист, общественик и
писател.
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“Това, което сътворява Никола Димков - проект за Постоянен световен съвет, който да
организира и поддържа мира и дружелюбието
между народите, смайва с практическата си
осъществимост, със своята инженерна промишленост, общовалидност и хуманизъм. Написаният от него през 1916 и началото на 1917 г.
трактат “Звезда на съгласието” той отпечатва на няколко езика и го изпраща на всички държавни глави и ръководители на правителства,
които са имали
дипломатически
представители в
Цариград.” (“Звезда на съгласието”,
Ц. Живков, стр.26).
Родс твеници
на инж. Н. Димков, както и проф.
Александър Тео
доров-Балан
твърдят, че той е
изпратил трактата
Уинстън
Чърчил
си чрез дипломатическа служба на
САЩ в Цариград
и на американския президент ТоТомас Удроу
мас Удроу Уилсън
Уилсън
(1856-1924; президент на САЩ 1913-1921).
В случая по-важен е фактът, че
близо две години преди Уилсън
да обяви своите
14 точки за мирното следвоенно
Лев Троцки и
Наталья Седова
уреждане на Европа и света и дори
преди САЩ да са
Александър
се намесили във
Теодоров-Балан
войната
(което
става на 6 април
1917 г.) Никола Димков вече е изработил и представил на правителствата проект за световна
организация на мира между народите.
В настоящото изложение нямам възможност за повече подробности, но поразителни са
сходствата между идейния замисъл и организационната структура на първородния проект на
инж. Н. Димков за “Постоянен световен съвет”
и реализирания по-късно Устав на Обществото
на народите (ОН).
(Следва продължение)

4 септември

Свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Пророк и
боговидец Мойсей
1944 – убит Методи Шаторов.

5 септември

Пророк Захария и праведна Елисавета
1990 – умира Иван (Ванче) Михайлов, водач на ВМРО.

6 септември

3 септември

Свщмчк Антим, епископ Никомидийски.
Преп. Теоктист
1965 – умира историкът Александър
Бурмов.
1970 – умира Васил Гендов, създател на
българското кино.

Мчк Евдоксий. Преп. Архип
1688 – избухва Чипровското въстание.
1812 – роден в Елена Иларион Макариополски.
1885 – обявяване на Съединението на
Княжество България с Източна Румелия.
1916 – след двудневни боеве българските
войници превземат Тутраканската крепост.
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ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

–
ДЕДИ НА БИБЛЕЙСКИЯ НОЙ
Продължава
от стр. 1

Великият поет, философ и лечител Орфей,
е казал: “Познай себе
си и ще познаеш Вселената и боговете.”
Нека започнем с
безспорното, с видимото от заобикалящия ни материален
свят.
Плиска и Преслав
са
средновековни
български столицикрепости с най-значимо оборудване в
битово отношение
през тази епоха.
Плиска е и първият град в Средновековието с изграден
водопровод. Тук са
намерени и най-старите плоски стъкла в
Европа. Градът е построен на площ от 24
кв. км - най-значимо
средище в Европа. По
това време Цариград
е 16 кв. км, Рим 11 кв.
км, Багдад - 7,5 кв. км,
Париж, - 4 кв. км.
Архитектурата на
Дунавска България
се отличава със самобитност, която е
коренно различна от
византийската. Трябва да се отбележи,
че както в Римската
империя, така и във
Византия са строяли
дворците и крепостните си стени главно с тухли. Докато
българинът е градил
с камък - масивно и

вечно, защото той
самият се е смятал за
вечен. И днес на изток в Алтай се употребява името “болъгар” в смисъл на този,
който ще пребъде
във времето.
И няма нищо случайно в сходствата
в изображенията на
лъва от тронната зала
на стария дворец
във Вавилон и лъвовете от плъстените
килими от Пазирик
(Алтай). Това е доказателство, че едни и
същи племена и народи (от българския
корен) са обитавали
тези територии.
Разбира се материалното винаги е
пряко свързано с
духовното. Жреците от стародавното
минало са познати и
като магове, мъдреци, влъхви. В евангелията се посочва, че
маговете от изток видели звездата на Спасителя от Витлеем
(Христос) и дошли
да му се поклонят.
Очевидно е сходството между влъхви,
влахи-балхи (балх) название, идващо от
древнобългарския
град Балх в Афганистан. Под изток тук се
разбира източно от
Юдея - земи, където хилядолетия господства “небесната
религия” на шумери
и вавилонци.
В Месопотамия храмът
Есагил се намирал в Ериду
– пред потопен град (става
дума за Потопа
в Шумер около 3 100 г.пр.
н.е.). По-късно
храмът на вавилонския бог
Мардук също
се нарича Есагил. Есеи се
наричат свещенослужителите (смятани
неправилно

за религиозна секта
при юдеите), за които са характерни

Руста и Ал Гардизи
съобщават, че българите се разделят

корнизи от красиви
геометрични орнаменти и стилизи-

д р е в н о бъ л г ар ск и
традиции и обичаи почит към Слънцето,
спазване посоката
север-юг при погребения и др. С названието “есегел”’ е
познато българското
племе от Волжка Бъл
гария, преселило се
от района на есеите
на север към р. Волга. За него сведения
дават източници от
IХ-Х в. Арабите Ибн

на три клона: Берсула (Барсил), Булгар и
Есегел. Налице е явно
връзка между жреческите прослойки в
Шумер, Вавилон, при
волжките българи,
говорещи за приемственост и единство.
Удивителна
е
архитектурата
на
по-късната
столица Преслав. Използването на подпокривни
скулптурни

раната растителна
украса, както отбелязва и българският
изследовател Здравко Даскалов, придават на внушителните
каменни стени особено очарование и
великолепие. Неслучайно те напомнят
за асировавилонския начин на живот,
за който можем да
добием впечатление
в музея “Пергаман”’

в Берлин. Затова и
земята в древността
между реките Тигър
и Ефрат са нарича
Месопотамия (Мизопотамия). Това е земя
на мизите - название,
което е идентично
с българите. Следи
са останали и днес
по нашите земи с
наименования като
река Ропотамо, с. Потамо и др. Древните
черноглави шумери
са всъщност мизите.
Редица изследвания на наши и чужди
учени сочат, че строителите на Варненската цивилизация
(най-старата в Европа и най-значима
след потъването на
Атлантида и Хиперборея на север са
принудени от Потопа
в Черно море (VI хил.
пр.н.е.) да напуснат
Балканския полуостров и да тръгнат към
Кавказ, Азия, поречието на Нил и Месопотамия. По-късно
част от тях отново ще
се завърнат в своята
прародина.
Българите по произход принадлежат
към средиземноморската раса и по-точно
към кавказката подраса. А това означава
огромен ареал, в който влиза потъналата
Атлантида, цяла Европа, както и Северна Африка, Арабския
полуостров,
Мала
Азия. Тук са, разбира се, и Балканите с
района около Черно
море, който се явява наследник на великата цивилизация
на атлантите (главно бриги, кимери и
мизи - все племена и
народи от голямата
древнобългарска общност).
В потвърждение
на казаното говорят
и древни летописи,
които описват, че
при създаването на
първичните държавни образования в
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10
различни райони на
света участват чуждоземци, водени от
митичния “Болг”. Става дума за още позначителна част от
Земното кълбо: Балканите, Кавказ, Персия, Волго-Уралието,
Афганистан, Тибет,
Памир и Хиндокуш,
Китай, Корея, Етио
пия, Египет, както и
Бавария, Британските острови, Иберийския полуостров и др.
Но да са върнем отново в района около
Черно море. Установено е, че от населението по Северното
Черноморие и Кавказ водят началото
си календари на хуни
(кимерийци), шумери и българи. Важно
свидетелство за това
е библейският апокриф “Книга за Енох”,
където ясно личат
месопотамските традиции. Енох е баща
на Матусал, смятан от
арабския летописец
Ал-Масуди (893-956
г.) за родоначалник
на българите.
Тук е мястото да
направим едно важно пояснение. Защо
се получава обикновено така, че записаното от арабите
за нас - българите, е
най-точно и устоява
на превратностите
на времето в непроменен вид?
Отговорът е донякъде изненадващ, но
и закономерен. През
втората
половина
на I хилядолетие пр.
н. е. най-известният
народ в Южна Арабия са сабеяните.
При съпоставка на
тяхната азбука със
знаци от Дунавска
България се получава съвпадение от 50
%. Сабеяните (сабеи)
са българските шопи
(сапеи), които точно
по това време по нашите земи стоят в основата на одриската
управляваща династия. Да напомним,
че в арабския език
звукът “п” липсва и
се заменя с “б”. Така
сапеите стават сабеи
(сабеяни). Те преживяват своя разцвет
след оттеглянето на
управляващия
Вавилон цар Набонид

(наследил на трона
древнобългарската
династия
Набопаласар, от която е и
Навухудоносор
II)
към вътрешността
на Арабия - Медина.
След
хилядолетие
това селище ще се
превърне в свещения
град на Мохамед.
Но нека продължим с Енох. Той е взет
от ангелите на небето и му се разкриват
тайните за живота
във Вселената. Енох
живее преди Библейския потоп (потъването на Атлантида - 9570 г. пр.н.е.) и
предава знанията на
своя син Матусал,
който от своя страна
се явява дядо на родоначалника на индоевропейците Ной.
В апокрифа годината
(също като древно
българската) се състои от 12 месеца и
364 дни, към които
се прибавя нулевият
ден и има четири сезона.
Направените изследвания, въз основа на природните
описания, показват,
че авторът на “Книга
на Енох” говори за
място, което трябва
да се намира между
45 и 50 градуса северна ширина - т.е. в
северните райони на
Каспийско море (наричано през Средновековието Българско море или Черно
море) - Кавказ.
Областта край Кавказ се явява своеобразен продължител
на уникалната, материална и духовна
култура на Варнен-

ската цивилизация (с
най-старото злато в
света, датирано V хил.
пр.н.е.). Важни свидетелства за това са
производството на
бронз и злато, както
и откритите край Севастопол (полуостров Крим) пирамиди,
залети с вода, датирани преди египет
ските.
Немалко изследователи са на мнение,
че кимерите и шумерите са два клона на
един и същи народ.
И ако кимерите са
свързани с по-студения планински климат (те са известни и
като кимбри - т. е. “северни бриги”), шумерите населяват главно южните области
на Месопотамия.
Предположението се потвърждава и
в древнобългарския
епос “Джагфар тарихи”. След Потопа в
Черно море някои от
самарците били недоволни, че корабът
на Ной (има смесване
на събития от потъването на Атлантида - това е друг Ной)
останал на върха на
планината Самар и
го смъкнали. Това е
поводът самарците
да се разделят. Заселилите се около полуостров Крим били
наречени камирци
(кимерийци).
Името “Самара” е
свещено название за
древните българи.
С него те наричали
построените от тях
пирамиди и храмове,
създадените и владените от тях градове и
области по пътя на

своите мащабни преселения:
- Самар, селище в
Хималаите, областта
Мустанг (между Тибет, Непал и Бутан);
- Самара, град на
река Тигър (Месопотамия);
- Самара, град в
Русия (неговите жители шият знамето и
участват в Руско-турската освободителна
война);
- Самария, столица
на Израилтянското
царство след смъртта на цар Соломон.
В “Джагфар тарихи” е записано: “А
преселниците
от
Идел (древна арийска
държава - обединение на седем племена
- Бел. авт.) отишли
най-далеч от всички
на запад и се нарекли
българи. На новото
място те издигнали като първо дело
огромна планина в
чест на Та Ра (върховното божество
Тангра) и я нарекли
- нея и своята страна Самар. А своя разцвет тази държава
на кавказките българи достигнала при
царя Камир Батир.
Но след неговата
смърт някои от самарците замърсили с
нечистотии водата,
забравяйки, че тя се
смята за свещена,
понеже отразявала
тяхното божество
Та Ра. Разгневеното
божество решило за
този грях да потопи
цялата земя Самар,
но отначало предупредило хората със
страшен глас. От неговия глас се разтре-

31 август - 6 септември 2009 г.

сла земята и изпадали всички листа на
дърветата. Част от
самарците, изплашвайки се, отишли
още по-нататък, на
запад и се назовали
в памет на знамението “агачири” или
хора на дърветата.
Те достигнали Мис
Ра (Египет), където
също известно време
живели и построили
не малко планини Самар или Джукетау
(молитвена планина,
храм)...”
Именно културата “Самара”, заедно
с културите “Хасуна”
и “Обейд” са тези,
които влияят върху
развитието на праисторическа Месопотамия, в т. ч. и на
Вавилония, заемаща
нейната южна част.
Известният изследовател Хари Сагс в
книгата си “Величието на Вавилон” отбелязва, че началото
на праисторическия
слой Самара следва да се търси около 5500 г. пр.н.е. (т.е.
след Потопа в Черно
море). Той се развива на територията
на днешен Северен
Ирак.
Характерно
за него е, че първи
въвежда напояването, без което цивилизациите на Шумер
и Вавилония едва ли
биха достигнали тези

висоти.
Нека
направим
още известни пояснения за връзката
българи-кимерийцивавилонци. Във волжкобългарската историческа
традиция
произходът на българите е извеждан директно от кимерийците. А в “Историята
на Гази Барадж” кимерийците са посочени като един от
главните седем рода
на българите: Бакил
или Боян-дур, Ердим,
Себер, Агачир, Харка,
Утиг и Кимер. Друго
важно сведение намираме в “Зографска
българска хроника”,
анонимна история от
XVIII в., публикувана
от Йордан Иванов в
книгата му “Български старини из Македония”. В нея се отбелязва, че в древни
времена българите
живеели в района на
река Волга и Черно
море и били познати
като кимерийци (”и
зваха се тамо гимери
и кимери...”). Подобно нещо виждаме в
анонимна хроника,
която намира място
в “Джагфар тарихи”:
“А северната част на
Голям Рум (Мала Азия)
получила името на
Кимер или Камир-Батир, главнокомандващия на булгарите.
След напускането на
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службата той се заселил тук със своите
хора и тях започнали да наричат кимери...”
Написаното в хрониките не се нуждае
от голям коментар. И
все пак трябва да се
каже, че от тях е видно – по-скоро българите по-късно стават
известни с названието кимери (кимерийци), а не обратното.
Няколко думи и за
създаването на Вавилон и неговото развитие като наследник
на Шумер. Всъщност
повече от 1200 години (от XVIII в. пр.н.е.
до VI в. пр.н.е., когато
е превзет от персите)
той е принадлежал
на древните ни предци.
Първият разцвет
този важен граддържава преживява
по времето на Хамурапи (1792-1750 г.
пр.н.е.). През 2008 г. се
навършват 3800 години от възкачването му на престола. И
все пак защо толкова
значим за нас е този
цар? Отговорът е категоричен – защото
и той е принадлежал
към древнобългарската общност още
преди повече от 1000
години (в X век), това
заявява Боян Мага
– син на цар Симеон и сочен за създател на богомилското
учение. Една от целите му е да напише
“Великата история на
Българите”. Той уточнява, че българите
са последователи на
атланти и арийци,
на хиперборейци. И
нарежда Хамурапи в
поредица от славни
наши водачи, която
завършва с Атила и
Крум.
Нека продължим
още малко с вавилонския цар. Той е известен със своите закони (Кодекса на Хамурапи), които не са
абстрактни декрети,
а различни решения
в конкретни правни
казуси. По-късно те
безспорно ще послужат и като основа за
законодателството
при Крум.
Името на владетеля е почти идентично

с богинята-майка при
кимерийците – Камар аби и той наистина има кимерийско
потекло. В този район
кимерийците са известни като амореи.
Те са планински племена, които говорят
семитски, различен
от акадския и близък
до армейския език.
Първоначално
са
познати като “марту”
(”другото Слънце”),
а сетне като “амуру”.
Появяват се в Месопотамия в средата на
III хил. пр.н.е. Шу-Син
– владетел на Ур, изгражда “Аморейска
стена”, за да ги спре,
но не успява. Този начин на противопоставяне на древните
българи (с изграждане на стена) ще срещнем след това при китайци и византийци.
Северните племена на амореите много държат на рода
си и постепенно завладяват множество градове-държави в Месопотамия.
Амореи е всъщност
название на фригите/бригите (древни
българи). Когато живеят на север, те са
известни като кимбри (“северни бриги”)
- т.е. кимерийци.
Известният древнобългарски цар на
Шумер – Зиези (23962371 г. пр.н.е.) също
е от армейски произход. Той е свален от
Саргон I – създател
на Акадската империя. Именно затова
амореите, заедно с

Родов корен

кутиите (други древнобългарски племена) помитат акадците.
Така за около век XXIII
- края на XXII в. пр.н.е.
кутиите владеят Северен и Среден Шумер. След отминаването на това столетие те претърпяват
поражение. Част от
българите остават в
областта Кутиум. Към
тях се присъединяват
и други български
племена от Балхара
(днешен Афганистан)
и всички вече носят
името касити.
Първите касити се
заселват в Североизточна Вавилония
(Вавилония включва
Вавилон и останалите на юг селища)
и по средното течение на река Ефрат
още по времето на
Хамурапи. По-късно,
подкрепени от хетите (българи-хурити),
каситите превземат
през 1595 г. пр.н.е.
Вавилон. Тяхното управление е познато
като Средно Вавилонско царство.
Едва ли може да
се открие по-ясен и
категоричен исторически документ от
“Именник на българските кханове”, който
да показва връзките
на нашите предци
със земите на Вавилон. Добре е да отбележим още веднъж текста, записан
след владетеля Умор:
“Преди така назованите
асирийски
царе царува, както
казахме, и Навухудо-

носор.” Интересното
е, че самият “Именник” не е отдалечен
от Четвъртата книга
на царете, а е неразделна част от общия
текст. За Вавилон се
говори и преди да започне изброяването
на българските кханове. Заслужава внимание и фактът, че
след Навухудоносор
стои една фиксирана
цифра – 24 години, за
която преводачи и
тълкуватели като Петър Добрев не споменават. А тя е съществена отправна точка
към Навухудоносор
I, който управлява от
1126 до 1103 г. пр.н.е.
(т.е. точно 24 години)
Вавилония. Владетел
на българите худони,
на хиксоси и субареи
(себери), той разширява на север своята
държава, като завзема главно асирийски
територии (асирийците също принадлежат към голямата
древнобългарска общност – те са смес от
хурити, амореи, касити и др.)
За съжаление в
последно време у
нас се дискутира повече как трябва да
бъде точното изписване (изписване, а
не изговаряне) на
този паметник на
българската държавност, отколкото да се
разберат неговият
смисъл и съдържание. Повечето изследователи обявиха,
че трябва да бъде
премахнат звукът “х”
в думата “хан” (синоним на владетел) и да
се употребява единствено “к” – “кан”. Лесно беше забравено,
че звукосъчетанието
“кх” е характерно за
древните българи и
изговорът на “х” или
“к” (изговорът, а не
записването) вероятно зависи от района
и времето, когато са
го населявали.
“Именник на бъл-
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гарските кханове” е
оригинален, самобитен летопис на българската държавност,
неразривно свързан
с древната ни история, чиято стойност
едва сега започваме
да оценяваме. Несъмнено той е свидетелство за здрава
културно-историческа народна традиция. Използването
на съвладетелството и еднакви царски
знаци (характерни
за рода Дуло) говори за приемственост
и единство между
другите държави на
древните
българи
(Вавилония, Кушанска империя, Хунска
империя, Стара Велика България, Волжка
България и Дунавска
България).
През 2003 г. беше
пропуснато важно
честване – 1850 години летопис на българската държавност.
За съжаление конюнктурни съображения
отново надделяха и
паметта на праотците
и предците ни беше
погазена. А известно
е, че всеки уважаващ
себе си народ трябва да познава своето
минало, за да черпи в
трудни моменти сила
и вдъхновение и да
върви напред, защото без минало всяка
нация е като дърво
без корен.
В началото на XX в.
Петър Дънов казва:
“България, в космическия смисъл на думата, е човекът на
Духа. Оттук, съвсем
не случайно България
е средище на духовен подем – извор на
идеи... Българският
език е най-точният,
на който могат да
се предадат окултните закони и Словото на Бога, защото
българският народ е
най-древният на Земята...”
Хубаво е, че вече
оценяваме по достойнство великото
дело на Дънов, но не
е ли време да признаем и своята собствена древна история?
През 60-те години
на XX в. в САЩ е извършено изследване
на около 200 езика.

Целта е била да се установи кой е езикът,
при който информацията най-малко се
променя и е най-устойчив. Специалисти
направили преводи
на един и същи основен текст. След всеки
превод се осъществявал обратен превод на изследвания
език за сравняемост.
“Най-издръжливите”
езици понасят до 15
превода, а българският – цели 70 превода!
Може би това е
пътят – първо нашата древна култура и
цивилизация, родееща се с изначалието на човешкия род,
да бъде призната от
всички
индоевропейски народи и едва
тогава от нас – техните родоначалници и
създатели – българите.
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ЧОВЕШКОТО
ПЕТЪР ДЪНОВ

КНИГА ЗА ЗДРАВЕТО

Здраве, болести, начин на живот,
лечение, рецепти, формули, песни

ТЯЛО

УСТРОЙСТВО

НЕРВНА СИСТЕМА
Като
изучаваме
физиологията
на
нервната
система,
дохождаме до заключението, че нервната система е инсталация, през която
минават силите на
живата
природа.
Нервните влакна са
живи клетки, проводници на нервна
енергия. Тя протича
през тях както водата през водопроводните тръби. Ако
водата е песъчлива,
пясъкът постепенно
се утаява по тръбите,
докато един ден те
окончателно се запушат. Така става запушване на водната
инсталация. Такова
запушване става и в
нервната система на
човека. Какво да се
прави? Ще се отпушвате. Трябва да знаете какви мисли и желания да допущате в
себе си.
Човек е дърво,
съставено от други две дървета. Тия
две дървета съставляват двете главни
системи в човека:
мозъчната и симпатичната
нервна
система. Клоните на
мозъчната система
се разпространяват
надолу, чак до крайниците на тялото, а
корените му са горе
в мозъка. Другото
дърво представлява
стомашният мозък,
или т. нар. симпатична нервна система,
която се състои от
ред възли, ганглии,
разположени наймного в областта на
стомаха. Корените на
симпатичната нервна
система са посадени в ганглиите, т. е. в
стомашния мозък, а
клоните й отиват нагоре. Значи, клоните

на тия две дървета се
преплитат.
По какво се отличават тия две системи? По своите резултати. Мозъчната
система е носителка
на електричество, затова, ако тя се развие
повече от другата,
човек почва да съхне. Електричеството отнема всичката
влага от организма и
затова такъв човек е
сух, без влага, безводен е той. Симпатичната нервна система
се отличава с обратни резултати на
мозъчната. Тя е носителка на магнетизма
в човека. Когато тя е
развита в някой човек, той надебелява,
явява се натрупване
на излишна материя,
която се обръща после в тлъстини. Следователно тия две
системи могат да се
коригират една друга. Седалището на
съзнанието е в главата, а отчасти и в
гръбнака. То се изявява чрез главния и
гръбначния мозък.
Някогашната столица
на съзнанието е била
на друго място, а не
в главата. Има още

сили на съзнанието,
които не са преместени в главата. Къде
е било мястото на
съзнанието по-рано?
В симпатичната нервна система или в т.
нар. слънчев възел.
В далечното минало
главата на човека е
била на това място.
Той е мислил чрез
слънчевия възел.
Успехът на човека
във всяко отношение зависи от симпатичната
нервна
система. Радостта,
разположението на
духа, вдъхновението се дължат на нея.
Това се е знаело някога, но се е забравило и трябва наново
да се изучава. Сега се
работи за организирането на човешкото сърце, на човешкия мозък. Сега се
организират всички
органи, за да влязат
в съгласие: със симпатичната
нервна
система. Божествената енергия иде от
симпатичната нер
вна система. Духовната сила на човека
е в слънчевия възел,
който аз наричам
животворен мозък
на живота. Неорга-

низираният мозък и
животворният мозък
на живота трябва
да се хармонизират.
Това е необходимо,
защото вие принадлежите освен към
света, в който живеете, и към един
друг възвишен свят.
Силата на човека се
крие в симпатичната
нервна система, затова не я оставяйте
отворена, да влизат и
излизат през нея кой
как мине. Затваряйте
я с девет ключа, но
прекарайте през нея
девет крана, да пият
от тях всички жадни.
Симпатичната
нервна система възприема истината и
реалността направо,
а мозъкът само ги отразява. Тя не се разстройва, но когато
се прекъснат теченията, които идат от
нея към мозъка, нарушава се дейността
и на двете системи.
Омразата нарушава
правилната дейност
и на двете системи.
Правете всеки ден
за
подмладяване
упражнения около
15 - 20 минути за симпатичната
нервна
система. В симпатичната нервна система
се крият корените на
живота. Щом се съз-

дадат условия корените да се развият,
човек надебелява.
Слабият, сухият човек повече мисли,
а пълният повече
чувства.
Ако разгледаме
симпатичната нер
вна система, ще видим, че корените й са
в стомаха, дето има
жлези, наречени стомашен мозък, чиито
клони отиват в главния мозък и оттам
изпращат енергиите
си надолу. Ако симпатичната
нервна
система не се управляваше от главния
мозък, човек би изпаднал в животинско
състояние, под закона на инстинкта за самосъхранение. Физическото сърце на човека е малко наляво,
а духовното му сърце е под лъжичката.
Това място се нарича
още слънчев възел,
или слънчево сплитане. То е най-нежната
област, която човек
внимателно трябва
да пази. Слънчевият
възел се намира под
влиянието на черния
дроб, затова човек
трябва да го държи
в пълна изправност.
Как да го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички

нечистотии от умствения, от сърдечния
свят на човека отиват в черния дроб,
а оттам - в центъра
на земята, дето се
пречистват. В този
смисъл слънчевият
възел служи като канал за пречистване
на нечистите мисли
и чувства. Здравето
на човека зависи от
благосъстоянието на
черния дроб.
Вътрешното сърце, не това, което
движи кръвта, а това,
в което се образуват
чувстванията, е наречено слънчев възел.
Този слънчев възел е
орган, който събира
слънчевата енергия.
Умът е орган, който
събира енергията от
Луната и на всички
други планети и звезди, складира светлината и прави фините
материали, образите
на мисълта. За да придобие окултно знание в неговата висша
степен, човек трябва
да има здрава нервна
система, да издържа.
Както грубите мисли,
чувства и постъпки
действат вредно върху човешкия мозък,
така и възвишените
мисли и чувства изискват здрава нервна
система.
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Биодинамична характеристика
на месец септември 2009 г.

Димитър
СТОЯНОВ,
биодинамичен
фермер, с. Бачково
На прага на есента
грижите за плодородието на почвата през
следващата година
са най-важни, затова
е съществена и дейността в тази насока
през септември - наймного време за работа с компоста - 14 важни дни, от които два
за наторяване на градината (12 и 21), а останалите - за подготовка
на стария компост и
за залагане на нова
купчина. За есента ще
ни подсказват импулсите, идващи от Меркурий, който почти
през целия месец ще
се намира пред Дева.
Но топлинните импулси на Марс и Венера
все още ще балансират времето.
Добрите дни са достатъчни през Възходящата Луна да приберем реколтата, да
подготвим сладката и
компотите за зимните
дни. Да съхраним доб-

ре кореноплодните.
За присаждане на
пъпка можем да използваме благоприя
тни дни - 8, 9, 26 и 27.
Последните дни са
падходящи и за засяване на зимни житни
култури.
Биодинамичните
препарати да се подготвят и заравят в
земята (в градината),
както следва: глухарче от 10 септември 14 ч. до 11 – 20 ч.; бял
равнец - на 23 от 2 ч.
до 24 ч.; кора от дъб на 27 от 9 ч. до 20 ч.
Хубаво е, че през
този важен месец
дните, през които не
се работи в градината, са малко. Добре е
да ги спазваме.
Важен момент през
месеца е и есенното
равноденствие. На 22
септември в 23.20 ч.
еклиптиката на Слънцето пресича небесния Екватор и след
равноденствието денят започва своето
намаляване.
УСПЕХ
НА ВСИЧКИ!
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ОБИКНОВЕН КЕСТЕН
Castanea savita Mill.

Обикновеният кестен принадлежи към род Кестен. Той е дърво с височина 30-35 м и диаметър около 2
м. Короната в насаждения е високо
разположена, а при свободно растящите дървета е ниско разположена,
с дебели разклонения. Листата са
дълги 8-25 см, отгоре са голи и тъмнозелени, а отдолу – окосмени и посветли. През есента са жълто обагрени.
Цъфтежът е през май-юни. По
време на цъфтежа дърветата са с високи декоративни качества.
Плодът на обикновения кестен е
орех с тънка кожеста, лъскава и кафява обвивка. Реколтите започват
рано, за свободно растящите дървета още от 5-10 години, а в насаждения от 20-40 години. Обилното плодоносене се явява към 50-годишна
възраст. Плодове има почти всяка

Печени кестени:
Измийте кестените, подсушете ги
добре. С остър нож направете кръстовиден срез в горната им част. Бъдете
внимателни, кората е гладка и твърда и ножът лесно може да отскочи.
Загрейте фурната до 220 градуса.
Поставете кестените в тавичка и ги
запечете за около 20 минути, докато
кората започне да се отлепва и да се
завива при отвора. Извадете от фурната, оставете да се охладят леко (за
да може да се хващат с ръка) и след
това ги обелете.
Варени: (по същия начин се
приготвят и когато се употребяват за пълнежи и десерти).
Поставете във вряща вода и варете
около половин час (или до пълното
омекване на кестените). Оставете
леко да изстинат и ги обелете още
топли. Ако ще използвате кестените за солени ястия, може вместо във
вода да ги варите в бульон.
Глазирани:
Кестените се варят само 5 - 10 мин
и се обелват още горещи. На огъня се
сгорещяват равни количества масло
и захар, докато сместа стане светлокафява. Прибавят се кестените с
малко от водата, в която са врели.
Цялата смес ври още 20 минути (или
до пълното сваряване на кестените).

година, но обилните реколти се повтарят през 2-3 години. Узряват обикновено през октомври и след това
опадат. Плодовете са много вкусни
и хранителни.
Посевните материали представляват почистени от нежелани примеси кестени. Кълняемостта се движи между 60 и 98%, но се запазва за
около половин година.
Естественото разпространение на
обикновения кестен обхваща Западното Задкавказие, Черноморската
част на Мала Азия и Средиземноморието. Той е топлолюбив и влаголюбив вид. За нормалното си развитие
изисква по-голям вегетационен период, по-висока лятна температура,
по-мека зима и по-влажен климат.
Дълговечността му е значителна,
като може да живее до 1000 и даже Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова,
до 3000 години.
Н.Илиев, Посевни материали от широколистни видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна дендрология, Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Горски култури, Матком, 2002 г.
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б р азу в а ла
се по под
земни изда
тини семенна груд
ка на картофеното
растение (Solanum
tuberaum), произляз
ло от Южна Америка,
е няколкогодишно
култивирано
рас
тение. Днес карто
фените растения се
отглеждат по целия
свят в множество
различни сортове.
Но от цялото количе
ство, произведени в
нашата страна карто
фи, само 1/3 е прода
вана като “трапезни
картофи” (картофи за
готвене) в магазина.
По-голямата част се
преработва от индус
трията в картофени
фабрикати (продук
ти) или картофено
нишесте (скорбяла),
както и в алкохолни
напитки, например
водка. С една част се
храни добитъкът.
История:
Още
преди 2000 г. в пла
нинските местности
на Южна Америка
се отглеждали неиз
броимо много кар
тофени сортове. Ис
панските завоевате
ли открили картофа
през 1537 г. в село Со
рокота в Андите и го
използвали като про
визии при връщане
то си в Испания. Там
в средата на ХVІ век
картофът бил култи
виран за първи път.
През 1588 г. грудката
стига до Германия,
където обаче пред
ставлявал интерес
най-вече за ботани
ците. Едва през вто
рата половина не
ХVІІІ век Фридрих Ве
лики признава стой
ността му на продукт
и разпорежда за не
говото култивиране.
С това картофът се
превръща в нацио
нално ястие.
Сортове и приготовления: Сред
трапезните картофи
различаваме много
ранни, ранни, средно
ранни, средно късни
и късни сортове в за
висимост от времето
им на узряване. Спо
ред
особеностите
им за приготвяне те
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КАРТОФЪТ
ХРАНА ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ
са предимно твърди
сортове и такива, кои
то при сваряването
си се разкашкват и
стават на брашно.
Ранните картофи
би трябвало да бъдат
изразходвани ведна
га, защото не са дъл
готрайни за съхра
нение. Те са считани
за деликатеси и би
трябвало да бъдат
консумирани заед
но с обелките. Мо
гат да се варят, пекат
или пържат. Средно

картофи осолени са
добри с обелките
или печени на фурна,
както и като гарниту
ра към ястие със сос.
Картофите,
които
след сваряване ста
ват на брашно и се
разкашкват, са осо
бено подходящи за
приготвяне на пюре,
супи или кнедли по
ради високото си
съдържание на скор
бяла.
Тъй като в суро
во състояние карто

ранните сортове са
подходящи за съхра
нение и се печат на
грил като варени, не
белени картофи, във
фолио или използва
ни за картофена са
лата. Средно късни
те до късни картофи
са идеални за съхра
няване като запаси
за зимата.
Картофите, които
при варене остават
твърди, са подходя
щи най-вече за са
лати, печени или за
огретен. Предимно
твърдо
сварените

фената скорбяла за
разлика от житната е
трудно смилаема, то
картофите трябва да
бъдат винаги сваря
вани. При това обаче
се губят витамини и
минерали. За да бъде
загубата възможно
най-малка, картофи
те трябва да се варят
в купа с малко вода.
Времето за варене е
добре да бъде въз
можно най-кратко,
суровите грудки да
не се накисват и да
не се раздробяват на
едро или въобще да

не се начупват. Освен
това сварените кар
тофи не бива да се
държат топли продъ
лжително. Най-добре
е да бъдат задушени
необелени. Защото
картофената обел
ка съдържа ценни
баластни вещества
и ако е тънка и в су
рово състояние се
измие добре, може
също да бъде изяде
на. В сравнение със
задушените карто
фи осолените губят
двойно повече ви
тамин С и 4 пъти по
вече витамин В1 при
приготовлението си.
За разлика от тях при
леко изпържване се
запазва значително
повече витамин С.
Най-малко витамини
съдържа картофено
то пюре.
Съхранение: Опа
кованите във фолио
картофи би трябва
ло да бъдат веднага
разопаковани след
покупка. За съхра
нение са подходящи
само напълно здра
ви, абсолютно нена
ранените картофи
без натъртени места.
Картофите се съхра
няват най-добре при
температура от 3
до 5 градуса в сухи,
тъмни, добре про
ветрени помещения,
разпръснати на дър
вена скара. По-ниски
температури водят
до разграждането на
нишестето до захар,

което придава на
картофите неприят
но сладък вкус. Повисоки температури
и светлинно въздейс
твие водят до про
растване, загуба на
аромата, спаружване
и засилено образува
не на соланин.
Съдържащи се
вещества и значение за здравето:
Понеже картофени
те грудки съдържат
резервните вещес
тва за поникването
на ново растение, те
имат и високо съдър
жание на хранителни
вещества. Основна
та съставна част на
картофа е скорбяла
та (14,8%). Все пак тя
е сравнително бедна
на калории, защото
съдържа малко маз
нини, но много вода.
Картофите набавят
пълноценни високо
качествени белтъчи
ни /2%/, които след
соевата белтъчина,
са на второ място
по биологична стой
ност. Храни, в които
има комбинация на
картофи с яйце пра
вят комбинация от
белтъчини, които са
дори по-пълноценни
и висококачествени,
от белтъчините на
млякото или телеш
кото месо. Отделно
от това, картофите
съдържат баластни

вещества (2,1%) ми
нерални вещества
/най-вече калий, маг
незий, мед/ и вита
мини – особено ви
тамин С. Приготвяна
само от картофи, без
или с малко готварс
ка сол, каша помага
при прекалено мно
го киселини в сто
маха. При тежки или
хронични случаи на
киселини в стомаха
се препоръчва сок от
суров картоф.
Вредни вещества: Всички надземни
части на картофено
то растение, както и
неузрелите картофи
съдържат високо от
ровния алкалоид со
ланин. В особено го
ляма концентрация
той се съдържа и в
раззеленилите се от
светлината части и в
кълновете на карто
фите. Затова неузре
лите и зелените кар
тофи трябва да бъдат
изхвърлени и кълно
вете да бъдат гриж
ливо изрязвани пре
ди използване. При
позеленелите карто
фи обелката трябва
да бъде грижливо из
рязвана и при варене
да се използва много
вода. При правилна
консумация образу
ването на соланин се
изгубва с времето.
За намаляване об
разуването на кълно

ве често се използват
средства за тази цел
(например профам,
хлорпрофам). Сред
ното съдържание на
остатъци в картофи
те обаче е далеч под
законната стойност
на граница. Според
страната, от която
произлизат грудките,
те също се облъчват,
за да се намали обра
зуването на кълнове.
Освен това в конвен
ционалното култиви
ране при посяване се
използват пестици
ди, от които биоло
гичното земеделие
се е отказало. Карто
фите са относително
бедни на нитрати.
Диета с картофи
и яйце: Една стара
бедна на белтъчини
форма на хранене,
която може да се на
значи например при
хронична бъбречна
недостатъчност. При
тази диета по естест
вен път на тялото се
предлагат малко бел
тъчини в особено ви
сококачествена ком
бинация. Тя трябва да
бъде проведена след
консултация с лекар,
респективно
ком
петентен диетолог.
При продължително
прилагане става ед
нообразна и досад
на и затова изисква
много дисциплина от
пациента.

Вещества, съдържащи се в картофите и картофените продукти – енергия,
хранителни и баластни вещества:
Картофи и
картофени
продукти
/100 гр/
Печени
картофи
Чипс
Картофени
кюфтенца
Картофи,
печени с
обелките
Варени
картофи
Сурови
картофи
Картофено
пюре
Пържени
картофи,
не осолени

Енергия
/kcal/kj/

Белтъчини
/гр./

Мазнини
/гр./

Въглехидрати /гр./

Баластни
вещества
/гр./

161/674

2,5

8,0

19,2

2,2

539/2255

5,5

39,4

40,6

4,17

100/418

1,8

1,09

21,3

1,1

85,356

2,5

0,1

17,9

3,1

70/293

2,0

0,1

14,8

1,7

70/293

2,0

0,1

14,8

2,1

75/314

2,0

1,9

12,2

1,4

290/1213

4,2

14,5

35,7

4,0
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Дух и материя

СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН
И докато тази илюзия за удължаването на
времето и пространството не ме напускаше и
се налагаше все повече и повече, аз току започнах унесено да размишлявам върху нов и
труден за решаване проблем. Морел ми беше
казал, че печелил свобода от тялото си, като
убивал тялото, или изключвал тялото от съзнанието си, което, разбира се, по същество е било
едно и също нещо. Е, моето тяло беше толкова
близо да бъде напълно мъртво, че аз знаех с абсолютна сигурност как, с едно бързо съсредоточаване на волята върху живото още късче от
туловището ми, то също ще спре да съществува. Но - и тука възникваше проблемът - Морел
не беше ме предупредил: трябваше ли да пожелая да умре и главата? Ако го пожелаех, без
значение какво щеше да сполети духа на Даръл
Стандинг, нямаше ли тялото на Даръл Стандинг
да остане мъртво завинаги?
Рискувах гърдите и бавно биещото сърце.
Бързата повеля на волята ми бе възнаградена.
Вече нямах нито гърди, нито сърце. Бях само
ум, душа, съзнание - както искате да го наречете, - въплътени в някакъв мъгляв мозък, който
макар и да се намираше в моя череп, беше се
разширил и продължаваше да се разширява
отвъд черепа ми.
И тогава, с проблясъци на светлина, аз се
откъснах и полетях. С един порив бях се издигнал над затвора и калифорнийското небе и бях
между звездите. Казвам „звездите“ съзнателно.
Аз ходех между звездите. Бях дете. Бях облечен с тънки, меки одежди, които блещукаха в
звездната светлина. Тези одежди, разбира се,
бяха отглас на момчешките ми впечатления от
циркови артисти и момчешката ми представа
за ангелчета.
Въпреки всичко, облечен така, аз крачех
по междузвездното пространство, възхитен
от увереността, че съм на път към изумителни приключения, в края на които ще открия
всички космически формули и че ще си изясня основната тайна на вселената. В ръка носех
дълга стъклена пръчица. Знаех, че на минава-

не трябва да докосвам всяка звезда с крайчеца
на тази пръчица. И знаех с пълна сигурност, че
пропусна ли дори една звезда, ще бъда запратен в някаква неизмерима бездна на немислимо и вечно наказание за непростима вина.
Дълго вървях по звездния си път. Когато
казвам „дълго“, трябва да не забравяте огромното удължаване на времето, настъпило в ума
ми. Столетия наред вървях във вселената и с
непогрешим поглед и ръка почуквах с крайчеца на пръчицата всяка срещната звезда. Пътят
ставаше все по-светъл. И великата цел на безграничната мъдрост ставаше все по-близка. И
въпреки това аз не грешах. Това не беше друго
мое аз. Не беше нещо преживяно от мен някога
в миналото. През цялото време ми беше ясно,
че това съм аз, Даръл Стандинг, който върви между звездите и ги почуква със стъклена
пръчица, накратко, аз знаех, че в това нямаше
нищо реално, нищо, което някога е било или би
могло някога да бъде. Знаех, че не беше нещо
друго освен една нелепа оргия на въображе
нието, каквито хората изживяват след взимане
на наркотици, в делириум или в най-обикновена дрямка.
А после, когато всичко си вървеше хубаво и
гладко по моя небесен път, крайчецът на пръчицата ми пропусна една звезда и в същия миг
разбрах, че съм направил голямо престъпление. В същия миг един тласък, страшен и неизбежен, неуловим и насилствен като удар от желязното копито на съдбата, ме порази и отекна
във вселената. Цялата звездна система заискри,
закръжи и избухна в пламъци.
Прониза ме остра терзаеща болка. И в същия
миг станах Даръл Стандинг, доживотен затворник, стегнат в усмирителна риза в неговата единочка. И разбрах непосредствената причина за
това призоваване. Беше почукването с кокалчетата на пръстите на Ед Морел в килия номер
пет, който започваше да предава някакво съобщение.
А сега да ви дам известна представа за изпитваното от мен удължаване на времето и
пространството. Подир много дни запитах
Морел какво се е мъчил да ми съобщи. Било
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е един прост въпрос, а именно „Даръл, там ли
си?“. Той го изчукал бързо, докато надзирателят
бил в другия карай на коридора, към който се
отваряха единочките. Както казах, той изчукал
съобщението си много бързо. Сега внимавайте! Между първото и второто почукване аз
бях тръгнал между звездите, облечен с меките
одежди, и на минаване докосвах всяка звезда,
търсейки формулата, която да обясни великата
загадка на живота. И пак, както казах, това дирене продължи векове. После дойде призоваването, този удар от копитото на съдбата, острата
терзаеща болка и аз се озовах пак в килията си
в Сан Куентин. Това е било второто почукване
на Ед Морел. Интервалът между него и първото почукване не е могъл да бъде по-дълъг от
една пета от секундата. И въпреки това толкова невъобразимо голямо е било удължаването
на времето за мен, че в течение на тази една
пета от секундата бях бродил между звездите
дълги столетия.
Аз зная, читателю, че всичко казано по-горе
звучи като куп глупости. Съгласен съм с теб. То
е куп глупости. Обаче то е било преживяно. То
беше толкова реално за мен, колкото е змията,
която човек вижда в делириум тременс.
Възможно е - при най-трезва преценка - на
Ед Морел да са му дотрябвали две минути, за
да изчука въпроса си. И все пак за мен между
първото и второто почукване бяха изминали
еони. Не можех вече да продължа по звездния
си път с тази неизразима първична радост, защото пътят ми преграждаше страхът от неизбежното призоваване, което щеше да ме пререже, да ме откъсне и да ме запрати обратно в
ада на усмирителната риза. Така моите еони на
скитане между звездите бяха еони на страх.
И през цялото време аз знаех, че кокалчето
на пръста на Ед Морел бе това, което тъй жестоко ме държеше вързан за земята. Мъчех се да
му го кажа, да го помоля да спре. Но бях до такава степен откъснал съзнанието от тялото си,
че не можех да възстановя връзката. Тялото ми
лежеше мъртво в усмирителната риза, макар аз
все още да обитавах черепа. Напразно се силех
да накарам крака си да изчука съобщението ми
на Морел. Доказвах си, че имам крак. Но както
сполучливо бях провел експеримента, всъщност нямах крак.
После - и сега зная, че е било така, понеже
Морел бе изчукал до край съобщението си —
продължих по пътя си между звездите и не бях
повикан обратно. По това време като в дрямка си давах сметка, че заспивам и това беше
възхитителен сън. От време на време сънливо се размърдвах - моля те, читателю, вземи
си бележка за този глагол: аз СЕ РАЗМЪРДВАХ.
Движех краката си, ръцете. С кожата си усещах
чисти, меки чаршафи. Усещах се да съм телес
но добре. О, това беше възхитително! Както
зажаднелите в пустинята сънуват плискане на
водоскоци и струящи чешми, така и аз сънувах
освобождение от стегнатата усмирителна риза,
чистота, заместила мръсотията, здрава, гладка,
кадифена кожа, заместила моята - сбръчкана и
пресъхнала като пергамент. Но аз сънувах другояче, както ще видите.
Аз се събудих. О, бях съвършено буден, макар и да не отварях очи. И моля ви да забележите, че всичко, което последва, съвсем не ме
изненада. Всичко беше естествено и както го
очаквах. Аз бях аз - бъдете сигурни в това. Но
не бях Даръл Стандинг! Даръл Стандинг вече
нямаше нищо общо със съществото, което бях
аз, нито пък сбръчканата и пресъхнала като
пергамент кожа на Даръл Стандинг с моята
хладна, мека кожа. Нито знаех нещо за някакъв
си Даръл Стандинг, както и не можех да зная,
като имаме предвид, че Даръл Стандинг още не
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е бил роден и нямаше да бъде роден още с векове. Но вие ще видите.
Аз лежах със затворени очи и мързеливо се
ослушвах. Отвън долиташе тропот на много
копита, движещи се в крак по каменни плочи.
По придружаващото го дрънчене на доспехи и
конска броня разбрах, че долу на улицата, под
моите прозорци, минава някаква кавалкада. И
лениво се зачудих кои ли са. Отнякъде - а аз
знаех откъде, понеже знаех, че е от двора на
хана - се чу звънтене и чаткане на копита и нетърпеливо цвилене, което познах, че е на моя
чакащ кон.
Зачуха се стъпки и движение - стъпки, които открито се стараеха да бъдат тихи с намерението да пазят тишина, и въпреки това бяха
преднамерено шумни, с тайно намерение да
ме събудят, ако още спя. Усмихнах се вътрешно
на хитрината на този мошеник.
- Понс, - заповядах аз, без да отворя очи, вода, студена вода, бързо, потоп от вода! Твърде
много съм пил снощи и сега гърлото ми гори.
- И сте спали много до късно днес - смъмра
ме той и подаде водата, която държеше готова
в ръката си.
Седнах в леглото, отворих очи и поднесох с
двете ръце голямата чаша до устните си. И както пиех, погледнах Понс.
Обърнете внимание на две неща. Аз говорех
на френски и не си давах сметка, че говоря на
френски. Чак после, когато се озовах пак в единочката, когато си спомних това, което разказвам, разбрах, че бях говорил на френски - да,
и бях го говорил добре. Що се отнася до мене,
Даръл Стандинг, който сега пише тези редове
в отделението за убийци в затвора Фолсъм, да
ви кажа, аз зная френски само от гимназията,
колкото да мога да чета на този език. Колкото
за говорене - и дума да не става. Мога само да
дам поръчката си в ресторант.
Но да се върна към разказа. Понс беше дребно, сбръчкано старче. Бил е роден в нашия дом
- зная го, защото това беше случайно споменато същия този ден, който описвам. Понс беше
не по-малко от шейсетгодишен. Беше останал
почти без зъби и въпреки силното накуцване,
което го караше да ходи с подскачане, беше
много жив и пъргав във всичките си движения.
И беше дръзко фамилиарен. То се дължеше на
това, че бе живял в моя дом шестдесет години.
Бил е слуга на баща ми, преди още аз да прощъпукам, а след смъртта на баща ми (Понс и аз
говорихме за това същия ден) стана мой слуга.
Той окуцял на полесражение, когато конниците
препуснали. Тъкмо бил измъкнал баща ми изпод
конските копита, но бил прободен с копие през
бедрото, повален и прегазен. Баща ми
в съзнание, ала безпомощен поради
собствените си рани, видял всичко с
очите си. И тъй, както казвам, Понс си
спечелил такова право да бъде дръзко фамилиарен, та поне бащиният ми
син да не може да му излезе насреща.
Понс поклати глава, като пресуших
огромната чаша на един дъх.
- Чу ли я как кълколеше? - изсмях се
аз и му върнах празната чаша.
- Също като баща ви - рече той
съкрушено. - Но баща ви с време се
научи, а за вас се съмнявам.
- Но той имаше болен стомах - подметнах му аз, - от една глътка питие
му се обръщаше наопаки. Не би било
умно да пие, щом стомахът не задържа питието.
Докато приказвахме, Понс подреждаше до леглото дрехите ми за през
деня.
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- Вие си пийте, господарю - отговори той. Нищо няма да ви стане. Вие ще си умрете със
здрав стомах.
- Искаш да кажеш, че моят стомах е подплатен с желязо? - нарочно изопачих думите му аз.
- Аз исках да кажа… - започна той докачено,
но се прекъсна, като разбра, че го дразня, и присвил сухите си устни, сложи на гърба на един
стол новата ми самурена наметка. - Осемстотин дуката - язвително подхвърли той. - Хиляда
кози и сто тлъсти говеда, за да ви държи топло.
Двайсетина стопанства на деликатния гръб на
господаря ми!
- А в тези стотина добри стопанства и единдва замъка отгоре, да не споменавам може би
и някой дворец - казах аз и протегнах ръка да
допра рапирата, която той тъкмо слагаше на
стола.
- Така е печелил баща ви с яката си десница
- отвърна Понс. - Но каквото спечелеше, той го
задържаше.
Тука Понс позамълча, за да вдигне и подиграе новия ми атлазен ален камзол, с който много се гордеех.
- Шейсет дуката за това - упрекна ме Понс.
- Баща ви щеше да изпрати всички шивачи и евреи на християнския свят да се пържат в ада,
преди да плати такава цена.
И докато ние се обличахме - тоест, докато
Понс ми помагаше да се облека, аз продължавах да се разправям с него.
- Напълно ясно е, Понс, че не си чул новината - хитро му подхвърлих аз.
Той веднага наостри уши, какъвто дърт клюкар беше.
- Нещо ново? - попита той. - Да не би от
английския кралски двор?
- Не - поклатих глава аз. - Може да е нещо
ново за теб, но въпреки всичко, нещо съвсем
старо. Не си ли чул? Философите на Гърция са
си го шепнали преди две хиляди години. Точно
зарад тази новина съм сложил двайсет тежки
стопанства на гърба си, живея при двора и съм
станал конте. Виждаш ли, Понс, светът е най-порочното място, животът е от тъжен по-тъжен,
всички хора умират и като умрат… е, тогава са
мъртви. Поради това, за да избягнат порока и
тъгата, в тези дни хора като мен търсят захласа,
шемета и безумието на празни развлечения.
- Ами новината, господарю? Какво са си шепнали философите преди толкова време?
- Че господ е умрял, Понс - отговорих аз сериозно. - Не си ли го чул? Господ е умрял, а скоро ще умра и аз и нося двайсет тежки стопан
ства на гърба си.
- Господ е жив! - с жар възрази Понс. - Гос-
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под е жив и царството му не е далече. Казвам
ви, господарю, не е далече. Може още утре да
дойде краят на земята.
- Така са казвали в древния Рим, Понс, когато
Нерон правил от тях факли, за да осветява своите игри.
Понс ме изгледа със съжаление.
- Прекалената ученост е жива болест, - недоволно рече той. - Винаги съм бил против
това. Но вие все искате да бъде повашему и все
ме влачите мен, стария, със себе си: да учите
астрономия и смятане във Венеция, поезия и
всички италиански щуротии във Флоренция, и
астрология в Пиза, и бог знае какво в тая гламава страна Германия. Пфу на философите! Казвам ви господарю, аз, Понс, вашият слуга, един
беден старец, който не може да различи една
буква от друга, аз ви казвам, че господ е жив и
времето да застанете пред него не е далече. Той се прекъсна, като се сети изведнъж за нещо.
- Той е тука, свещеникът, за когото споменахте.
В същия миг си спомних за уречената среща.
- Защо не ми каза по-рано? - ядно го попитах
аз.
- Какво значение имаше? - Понс сви рамене.
- Нали и без друго чака вече от два часа.
- Защо не ме повика?
Понс ме измери със замислен и критичен
поглед.
- Като се търкаляте в леглото и кряскате като
някой петел: „Пей ку-ку, ла-ла, ку-ку, пей ку-ку.“
Той имитира безсмисления припев с режещ
фалцет. Без съмнение съм кряскал тази без
смислица, докато съм си лягал.
- Имаш добра памет - забелязах аз сухо и понечих да сложа на раменете си новата самурена наметка, но я хвърлих на Понс да я прибере.
Той намръщено поклати глава.
- Трябва ли памет, след като сте го ревали
повече от хиляда пъти, та половината хан се
събра да чука на вратата и да ви ругае, че не ги
оставяте да спят. А когато ви наредих хубаво в
леглото, не ме ли повикахте и не ми ли заповядахте, ако се обади дяволът, да му кажа, че господарката ми е заспала? А не ме ли извикахте
пак и ме стиснахте за ръката, та е посиняла и
още ме боли, и не ми ли заповядахте, ако ми е
мил животът, тлъстото месо и топлият огън, да
не ви будя сутринта, освен за едно?
- Което беше? - подсказах аз, понеже за нищо
на света не можех да се сетя какво съм могъл
да кажа.
- Което беше сърцето на един черен бухал
чернокапец, казахте, който се казвал Мартинели - който и да е той, - за сърцето на Мартинели,
току що опържено, на златна чиния. Чинията трябвало да бъде
златна казахте; и ми казахте, че
трябва да ви повикам, като пея
„Пей ку-ку, пей ку-ку“ и тогава
взехте да ме учите да пея „Пей
ку-ку“
И когато Понс каза името, аз
се сетих веднага, защото Мартинели беше свещеника, който
бе киснал два часа във външната стая.
Когато Мартинели бе повикан при мен и ме поздрави с титлата и името ми, веднага научих
името си и всичко друго. Аз бях
граф Гийом Сент Мор. (Виждате
ли, едва тогава можах да узная
и да си спомня това, което беше
в съзнателния ми ум.)
Превод Сидер Флорин
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АДАПА

Шумеро-акадски митове

Това име кара
мнозина да си спом
нят за Адам, първия
човек от еврейския
мит. Двамата обаче
нямат нищо общо
един с друг. Адапа не
е първият човек, а
владетел на Ериду,
един цветущ град.
Той не е проиграл
вечния живот на чо
вечеството, а само
възможността той
сам да придобие без
смъртие.
Как се е зародил
митът за Адапа? Ери
ду, шумерски град на
брега на Персийския
залив, е едно от найдревните
месопо
тамски селища. От
тук шумерите се раз
пръснали, за да завла
деят и други области
от Междуречието.
Блестящата
сла
ва и името на града
се запазили за дълго
време. Митът служи
като доказателство
за тази слава. Той
разказва как в древ
ни времена градът е
получил от боговете
блясък и власт. Тази
случка фактически е
подобна на гръцките
митове, които раз
казват за произхода
на Атина.
На небето Ада
па се опълчва срещу
главния бог Ану и из
пълнява съвета на
Еа, бога на своя град,
като отказва да
приеме от ръката на
Ану храната, която
дава вечен живот.
Еа дал лош съвет на
своя любимец, защо
то не знаел, че на
мерението на Ану да
накаже Адапа ще се
промени. Ану пък не
е знаел какъв съвет е
дал Еа. Нима това не
е разказ в събития на
онзи митологически
мотив, който позна
ваме и от гръцките

митове, а именно че
съдбата,
“мойра”та, е по-голяма сила
дори от боговете?
Че дори боговете не
са в състояние да
изменят порядъка в
света?...
Владетелят на Ериду, Адапа, един ден
отишъл да лови риба
в морето. Ладията му
стремително порела вълните, когато
изведнъж излязъл
силен южен вятър.
Вятърът
яростно
дърпал
платната,
после преобърнал
кораба и рибарите
изпонападали в зарибената вода. Адапа
се покатерил на един
отломък и се провикнал гневно:
- Пази се, зли южни
ветре! Като те хвана,
ще пречупя крилете
ти!
Без да обръща внимание на заплахата,
смеейки се, вятърът
играел около Адапа, който с внезапно
движение го сграбил
и му пречупил крилете.
Минавали дните,
вятърът не набръчквал вече огледално
гладката повърхност
на морската вода,
вихърът не издигал
нависоко яростните
вълни. Когато на седмия ден от затишие
то господарят на
небето Ану все още
напразно
очаквал
вятъра, най-сетне се
обърнал към своя
пълководец Илабрат
и му казал:
- Защо ли е забравил задължението
си южният вятър?
Ето вече седми ден,
откакто не е разлюшквал дърветата край
брега.
- Чуй, господарю
на небето, защо е

утихнал южният вя
тър: в гнева си Адапа
е пречупил крилете на вятъра. Затова
той не лети вече над
обширното море.
- Повикай при
мене виновника! - извикал Ану.
Когато Еа научил,
че Адапа трябва да
се представи пред
небесния господар,
той го повикал при
себе си и казал на
своя любимец:
- Облечи траурни
дрехи, така се представи на бога Ану, на
сина на Ансар и Кисар. Когато прекрачиш портата на рая,
ще срещнеш двамата
пазачи на небесните
врати, боговете Тамуз
и Гизида. Поздрави ги
с подобаваща почит
и ако те запитат защо
си в траур, отговори:
“Двама велики богове са изчезнали от земята. Заради тях съм
в траур, заради тях е

Ану – богът на небето

в траур и земята.” За
тия твои думи двете
божества ще те обик
нат и с благосклонност ще си спомнят
за тебе пред Ану. Ко
гато се представиш
пред господаря на
небето, пази се! Ако
те покани с храна и
питие, не ги приемай!
Храната е храна на
смъртта,
питието
- питие на смъртта!
Но ако постави пред
тебе елей и чудни
дрехи, поръси се със
свещения елей и се
наметни с украсено-
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то наметало. Върви,
сине, и нека щастието те съпровожда!
Адапа се простил
с Еа и тръгнал към
небето. И всичко се
случило така, както
бил казал Еа: при небесната порта стояли
двете божества Тамуз и Гизида. Спрели
господаря на Ериду и
му рекли:
- Какво търсиш по
тези места, заради
кого си в траур?
- От нашата земя
са изчезнали две божества, Тамуз и Гизида, тях оплаквам,
тях търся, заради тях
нося тъмния цвят на
мъката.
Боговете добросърдечно слушали
отговора на Адапа и
много обикнали младежа. Завели го пред
небесния господар и
Адапа с дълбок поклон поздравил бога,
който седял на своя
златен трон.
- Отговаряй, Адапа! - му креснал Ану.
- Защо си пречупил
крилете на южния
вятър?
- Господарю! Бях
на морето с рибари и южният вятър
преобърна кораба
ми. Аз пък сграбчих
хвалипръцкото и му
пречупих крилете.
Така беше.
Тогава Тамуз и Ги-

ПРИТЧА
Един любопитен монах запитал учителя си:
- Кой е пътят?
- Той е пред очите ви - отговорил учителят.
- А защо не го виждам?
- Защото мислиш за себе си.
- А вие? Виждате ли го?
- Докато гледаш на нещата от две
страни, казвайки “аз не виждам” и “ти
виждаш”, погледът ти няма да се промени - отвърнал учителят.
- Значи пътят може да се види, когато няма нито “аз”, нито “ти”?
- Е, когато няма нито “аз”, нито “ти”
кой е този, който ще иска да го види?

зида
пристъпили
пред трона на Ану:
- Слава на тебе,
Ану! Адапа наистина
е прегрешил, но се
е разкаял. Забрави,
господи, обидата, нанесена на твоя слуга,
вятъра.
Погледът на Ану се
смекчил и той рекъл
благосклонно:
- Еа ти е показал
вътрешността на небето и земята. Той
те е сътворил силен,
мъдър и могъщ вероятно според твоите заслуги.
След това Ану се
обърнал към своите
слуги и променяйки предишния си
план, заповядал да
донесат храната на
живота и питието на
живота. Слугите поставили пред Адапа
храната и питието,
но той, без да знае
какво върши, отблъснал от себе си
потира и блюдото,
без да вкуси от тях.
Мислел, че го канят с
храната на смъртта и
питието на смъртта.
- Как, Адапа?! - извикал Ану. - Защо отказваш да вземеш от
моята храна и моето
питие?
- Следвам заповедта на Еа, господи!
Той ми е забранил да
взема от храната и
от питието.
Тогава за обезщетение Ану подарил
на Адапа скъпоценно наметало и ароматно масло. Младият владетел намазал
с маслото челото си
и наметнал върху
себе си скъпоценното наметало. Господарят на небето
изпратил Адапа със
следните думи:
- Ти не вкуси от
храната и питието
на вечния живот.
Вместо него ще ти
подаря земна слава.
Прощавам ти твоето
провинение, върни
се в своя град и извести на хората, че
светият град Ериду
ще бъде прославен
и свободен. А ти като
награда за своята
смелост ще придобиеш уважението на
смъртните.
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ЕСЕННИТЕ ПРАЗНИЦИ
НА БЪЛГАРИНА
Дора
АЛЕКСАНДРОВА

Започва есенният
цикъл от празници
в чест на свършена
та полска работа, на
прибраната реколта.
Хората се отдават
на веселие, вдигат се
тежки сватби, съби
рат се родове на се
лищни сборове, отда
ва се благодарност на
светеца, покровител
на селището.
Богати със символични и магически
действия, обредите и
благословиите, излезли изпод ръцете или от

устата на възрастните,
пренасят през времето нашите празничнообредни
традиции.
Възникнали в древни
времена, обогатявани
и незагаснали през
вековете, те са пазили
непокътната българщината, укрепвали са
нашата народностна
идентичност, привнасяли са неповторима
поетика в бита и символни значения в лични и групови съдби.
Пълни с красота,
поетичност и много
символика са обичаите, ритуалите, песните,
игрите, благословиите

Дора АЛЕКСАНДРОВА

и гаданията в живота
на българите. Богати
с мъдрост и познания
за света и природата,
те се предават от векове, от стари на млади. Понякога наивни,
някои ги смятат остарели или отживелици, но изглеждат така
само на пръв поглед.
Всъщност нищо друго
не може да запълни
мястото им заради
тържествеността
и
ритуалната им същност, чрез които се
създава неповторимо
настроение, пораждат
благородни
мисли,
чувства, нравствено

възпитание и духовно
извисяване.
Дори и неизползвани и практикувани
широко в наши дни,
полезно е да бъдат запазени като традиция.
Трябва да се познават
обредите, обичаите,
традицията на българите, да се предават от
поколение на поколение, да се оценяват и
пазят. Защото възраждането на народните
празници, традиции и
обичаи със сигурност
ще помогне да укрепва българщината, на
християнската нрав
ственост и доброде-

тели, човекът да се
изгражда в правилна
посока, в доказване
на топлината и взаимната любов между стари и млади, в изграждане на уважение към
семейството, рода и
родовата памет, както
и на обществото като
цяло.
Особено
богати
със своята символика
са есенните празници
на българите. Привършвайки полската
работа, хората могат
да се отдадат на заслужена радост и веселие, с песни и танци
да покажат благодарност за прибраната
реколта, с надежда за
здраве и дълголетие.
Есента е и време за

тежки сватби, за празници на семейството
и на рода, повод да
се направи събор на
селището, където се
е родил, израсвал и
работил българинът.
Съборът е всеобщ
празник не само за
селото или града, но и
знак на благодарност
към светеца покровител, когото почитат в
някои от празниците
си и в носеща неговото име местна църква.
Започнало с литургия
за здраве и благодарност към светеца, тър
жеството се пренася
на организираните
сборове с много глъч,
смях, богато отрупани
трапези, шеги и игри
за децата.

СИМЕОНОВДЕН
Преподобни Симеон Стълпник

Чества се на 1 септември
и е неподвижен църковен
празник. Смята се за покровител на земеделския труд. Този
ден е празникът на земята,
началото на сеитбения сезон.
По стар народен обичай земеделските стопани още през
вършитбата отнасят в църквата за благословение първите
зърна от новия добив, които
престояват в храма до 1 септември. На празника след
литургията те се освещават.
Стопаните ги смесват с определените семена за посев и
засяват в разорания чернозем. Очаква се чрез осветените семена и благочестивата
молитва на стопанина да се получи богата реколта през следващата година.
НА СИМЕОНОВДЕН ЛЯТОТО
ДАВА ПЪТ НА ЕСЕНТА
На 1 септември Православната църква чества двоен празник – началото на църковната
нова година и Симеоновден, Летен Симеон,
Преподобний Симеон. С този празник започва
есенната оран – светецът се смята за покровител на орачите, затова го наричат Симеон орачо, Симеон Стълпник, а деня му – нова година,
стопанската нова година.
На Симеоновден започва бруленето и събирането на орехите. В навечерието на празника
жените носят семето за посев в храма, за да бъде
благословено. В ранното утро на Симеоновден
замесват обредни пити, парчета от които слагат
в кърмата на впрегатния добитък. На рогата им
нанизват кравайчета и червени вълнени конци. Коли се курбан – петле или кокошка, който
заедно с питата орачите носят на нивата. Оста
тъците се закопават там в земята.
Нищо не се дава назаем на този ден и нищо
не се изнася от къщата, защото така ще се изнесе плодородието. Не се кладе огън, докато не се

върне орачът, за да се предпазят посевите
от пожари. Жените не перат и не простират, за да не са празни класовете, забранена е всякаква домашна работа, свързана
с вълна, за да не нападат вълци стадата.
Известен е и обичаят полазване – всички
в къщата следят кой ще влезе пръв в нея
- ако е богат, значи реколтата ще бъде добра.
Вечерта симеоновците посрещат гости
и празнуват своя имен ден. Летният Симео
новден образува близначна двойка със
зимния Симеоновден, който се чества на
3 февруари. Обредността и на двата празника е
твърде сходна, защото в основата й лежи представата за преход. Двата дни, посветени на Свети Симеон, маркират две срещуположни точки
в календара. Зимният Симеоновден обозначава
прехода от зима към пролет, а летният – от лято
към есен.
ЖИТИЕ НА ПРЕПОДОБНИЙ
СИМЕОН СТЪЛПНИК
Преподобни Симеон Стълпник се е родил
през 357 г. в пограничната област между Сирия
и Киликия в Мала Азия. Детските и юношеските
си години прекарал като пастирче. Когато бил
на 13 години, станало чудото с него – той бил
призован за подвижнически живот. Всяка заран
влизал в храма, молел се усърдно и в един празничен ден чул думите Господни: “Блажени гладните и жадните за правда...”. Те силно развълнували сърцето му. Върнал се Симеон у дома
и започнал да изучава Светото Писание. Като
станал на 18 години, постъпил в манастир. Там
той съзнателно търсел напрежение и оскъдици,
като се изнурявал с пост и молитва. Не слагал
нищо в устата си цяла седмица. Игуменът на

манастира се опитвал да сдържа аскетизма му,
но той все по-упорито издигал духа над плътта.
Веднъж като излязъл от килията си и навлязъл
навътре в планината, се усамотил в молитва. От
страх да не би от умора да пожелае да слезе при
братята в манастира, се привързал с верига към
голям камък. Правел усилия над себе си да забрави всичко земно, устремявайки мислите си
единствено към Бога.
Антиохийският епископ Мелетий научил за
подвига на Симеон и тръгнал из планината да
го види. Но като го видял с вериги, строго му се
скарал, че човек трябва да умее да владее себе
си без окови – с воля и разум! Симеон смирено
приел забележката на архиерея, снел веригата
и променил начина на подвига си. За него се заговорило из цялата област. Започнали да се стичат хора, които искали да го видят, чуят, докоснат. Кротък, благ и смирен, Симеон се плашил от
човешките похвали. Стремял се да ги отклони от
себе си, за да не се възгордее и да падне в смъртен грях. Решил да си изгради стълб-кула и там,
на върха, да живе, та посетителите да не го смущават. Но гъсти тълпи поклонници прииждали
и искали да го видят и той издигал все по-високи стълбове. Симеон знаел, че Бог не иска от
хората доброволни страдания, а иска хората да
понасят с търпение ония страдания, които са
им пратени. Но преподобният чувствал, че Бог
благославя всяко дело, извършено от любов
към Него. Бог укрепил душата му сред тежките
страдания и го дарил с удивителна мъдрост и
чудотворна сила.
Към неговия стълб продължавали да
прииждат огромни маси народ. Така Свети
Симеон прекарал на стълба си до 103-годишна
възраст. Около него станали много чудеса, били
излекувани много неизлечими болести.
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С ПОГЛЕД КЪМ
Румяна РУСЕВА

Какво
означава
днес новата духовна вълна? Има ли
тя връзка с темата
за приятелството и
истинската
любов
между хората. Ведически
свещени
писания говорят за
ерата на “огненото
приятелство”, а библейските - за епохата
на Изпълнения Завет, когато Бог ще е
осъществил своята
сватба чрез идеала
за истинската любов
на земята. Признавам, че нямам много
подробни сведения
относно въпроса за
“огненото приятел
ство” и обещавам да
се опитам да намеря
повече информация
за това, тъй като когато ми се обяснява
с едно или две изречения, съм като в
мъгла. Затова на първо време ще се спра
на кратко резюме на
моите публикации в
сайт ”Животът - интегриращ българина
със света”. Тук съм
свикнала с думите,
които хората са чували от филмите,
книгите и живота – а
именно, “истинска
любов”... Така например, публикацията
ми в сп. “Педагогика” е дала проект за
“Ново образование
на 21-и век с център
истинската любов”.
Това означава, че тя
не засяга само двама души, а всички
хора на света като
общност... Може би
тук е разликата между споделена любов
и истинска любов. В
проекта е отразена
идеята за възстановяване на първоначалната позиция на
мъжа и жената като
истински съпрузи и
родители. Пътят на
възстановяване е дълъг и труден процес.
Защо “истинска“, както пишат в художествената литература.

Защото поради падението на човешкия
род, когато човек не
се е съобразил с божествените закони,
любовта бива унижена и превърната
в авантюра. Любовта
може да се изрази
като истинска, едва
когато двама души
се научат да мислят
как да направят другия щастлив и да не
накърнят чувствата на другия, тя изи
сква всеотдайност и
постоянство. Такава
любов също може да
се нарече споделена. Но тя израства на
още по-голяма степен, когато двамата
съпрузи надхвърлят
тесните рамки на семейната и родова общност и насочат усилията си в служба на
човечеството, дори
на целия космос.

Любовта има различни степени и все
ки може да я реализира според своите
възможности. Любо
вта на сина към родителите му се нарича
синовна преданост,
любовта към нацията ни прави патриоти, любовта към света, към творението
и вселената може да
ни направи светци.
Днес поради загубване на реда от космическата хармония на
Земята сме свидетели на резултатите от
обърканите човешки
взаимоотношения.
Според свещените
писания хората били
заблудени и отклонени от първоначалния си произход,
след което попадат
в илюзорния свят на
невежеството, а според еволюционната

теория човечеството, след като слязло
в материалния свят
и развило интелект
и различни умения,
сега еволюира по
посока хомо-етикус... Затова съществували
етични
школи и духовни
практики за нравствено усъвършенстване, контрол на
емоциите, сетивата
и ума... Много духовни учители – пра
теници в света, са
търсили пътя към
абсолютната любов и
хармония със своите
съпруги или духовни съратнички. Но
те не са били съвършени и достигали
по различни пътища
до някакъв отговор.
Такъв пример е Шри
Рамакришна, който
е боготворял съпругата си, ала след като

се запознава с исляма и християнството,
се връща в храма на
богинята Кали и отдава на нея цялото си
поклонение. В същото
време е бил женен за
девойка, която считал
за божествено проявление. Той умира от
рак в гърлото на 40 години, като се счита, че
поел кармата на своите ученици. Неговият
ученик Свами Вивекананда, получил християнско образование,
поглежда критично
на своя учител и го
надскача. След пътуването си на Запад го
последва англичанката М. Нобъл, която му
става ученичка (сестра Ниведита). Вивекананда държи на
монашеството и не
приема брак с нея,
тъй като за тогавашните условия е труд-

но да се постигне истинска хармония във
взаимоотношенията
между представители на две коренно
различни цивилизации и враждуващи
държави. Вивекананда умира рано, на 40
години, за да се появи Ауробинди Гхош с
френската си съпруга,
създали обществото
– град в Индия. Не се
знае дали са имали
деца. Когато Махатма
Ганди бил в затвора,
жена му го последвала и като условия за
жертвеност решили
да прекъснат сексуалната си връзка и
развият висша форма на приятелство.
Махатма Ганди си
признава в своята автобиография, че найтрудното нещо за
него било да се справи с похотта. Малко
преди това, учителят
Парахамса Йогананда изучил Библията,
поема отговорност
за
възстановяване на позицията на
грешните хора (Адам
и Ева). Той е първият
индийски учител в
Америка, който започва да прави сватбени церемонии на
посвещение в духовен брак между
брачни двойки, като
розите са били основен символ на любовта. По това време
се разпространява
учението Агни йога
на Запад. То намира
широка популярност
чрез семейство Елена и Николай Рьорих
– първи радетели
на новата култура
на сърцето (Жива
Етика). Те говорят и
дават пример за “огнено приятелство” в
любовта си и предричат времето на
космическата любов
и правилното съчетаване на партньорите, което ще дойде от развитието на
психичните ни сили
и овладяване на психичната енергия.
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Дух и материя

БЪДЕЩЕТО

Една от причините за залязването на
западната цивилизация е безсилието на
християнския свят да
се справи с конфронтацията на световните религии, на учени
и общественици, както и с нарастващия
атеизъм, сред който
избуяват опустошителните идеи на сексуалната революция.
Разпространилото
се учение за Великото всемирно бяло
братство не може да
даде своите успешни
резултати, ако не обхване всички хора по
света, но то често се
увлича в абстрактни
теории и заключения и се отклонява
от решаването на
същностни въпроси.
Наложи се да се появи и духовната вълна
от далечния Изток
(Япония и Корея), където християнството
вече беше подпомогнало процесите
на културен синтез.
И така източната нау
чно-философска и
духовна мисъл помогна да отговори на
въпроси, раздиращи
европейската цивилизация от хилядолетия. Вече религията
не можеше да се кон
фронтира с науката.
Да си припомним богомилите, катарите и
албигойците, които
носеха ренесансовата вълна на Любовта
между мъжки и женския принцип и водеха борба за възстановяване позицията на
жената. Смазани от
официалните цър
кви, често оръдие в
ръцете на политиците, те скриха много
истини в езотеричната художествена литература – приказки,
легенди и други. Така
вълната на културен
и духовен синтез Изток–Запад е съществувала от хилядолетия и освен многообразието от форми,
тя носи в същността

си една и съща универсална култура...
Тук не е мястото да
се спирам на редица
събития, свързани с
падането на комунизма и борбата на американската прогресивна общественост
да преодолее деградацията на своето общество. Само искам
да кажа, че от около
20 години в Русия и
Америка активно се
работи по образователни програми за
възпитание на сърцето и характера и се
поемат мирни инициативи за уреждане
на Близкоизточната
криза, както и други
срещи за изграждане
на духовен съвет за
мир към ООН и т.н.
В този смисъл, според мен, е необходимо по-задълбочено
осмисляне на положението на любовната лирика днес, отразяваща често мъката
по изгубената любов,
вечна тема, която
само ни кара да се замислим и поискаме
да намерим път към
мир в нашите души.
Освен това, чрез художествената литература може да ни се
подскаже пътя за излизане от това състояние, ако имаме
достатъчно разбиране и умения
за това. Но да погледнем децата, те
бързо се ориентират в четенето на
приказки и могат
да разберат разликата между двете царства, между
поведението на
героите, както и
поуката, че без
вяра, мъдрост и
усилие трудно се
постига желаната
цел.
По-нататък,
давлението
на
средата
оказва
силно влияние. И
така младите хора
постепенно губят
своя
ориентир
и воля за борба.

За съжаление става
така, че дори и родителите не разбират детето си, ако то
реши да запази чистотата си за по-дълго
време и се въздържа от сексуална злоупотреба, цигари или
алкохол. Всички хора
са объркани. Естествено е да се чувстваме дискомфортно, че
сме изпуснали мига
на сливане с “нашата
половинка” и сякаш
все се стремим към
този спомен или повтаряне на този модел,
заложен още при
създаването на човека. Тук обаче, както
споменава Михаил
Иванов, често се заблуждаваме и разочароваме. Защо? Аз
лично бих поставила
неговото обяснение
под въпрос: Само за
това ли, че нашата
духовна половинка
се намира в духовния
свят и тя ни говори
чрез някой друг. Поради объркания живот на хората (лошо
възпитание, среда и
други) много двойки
се женят главно заради външно харесване и страст, която
им дава илюзията,
че ще бъдат вечно
заедно. Тъй като ду-

ховните ни сетива
не са развити, то ние
използваме само физическите и лесно се
заблуждаваме. Ако
не вярвате в духовните ни измерения,
то нека погледнем
от друг ъгъл. В индийската традиция
творческата градивна сила кундалини,
която е навита като
змия в опашната кост,
може да се пробуди
и насочи в погрешна
посока за егоцентрични удоволствия.
Мъдреците казват, че
ако човек се стреми
само към развиване
на сидхите (различни
способности), без да
продължи и подчини
тези сили на някакъв
висш идеал, то човек
пада... Шри Юктешвар обяснява “грехопадението” чрез
злоупотреба със сексуалните органи на
човека, но при религиозните традиции
се стига до прекален
аскетизъм и безбрачие, защото не е била
обяснена и овладяна
причината за “злото”.
Затова, в търсене на
общите универсални
ценности, идват на
помощ различните
духовни постижения
на народите, за да

може малките извори мъдрост и истина да се обединят и
преосмислят
през
призмата на новото
време... Актът при откъсването на плода,
който човек не трябваше да допусне, не е
свързан с познанието
за научната природа
на нещата, а със злоупотребата на космическия закон на Любовта, която се дава
на зрелия и отговорен човек. Човекът
не беше узрял за
Любовта, чрез която
може да стане Владетел на света. Той остана в заблуждение,
така както Аврам не
извърши
необходимото да раздели
гургулиците (символ
на божествената и
грешната природа),
а се втурна да прави по-големи дела и
заспа. За да запази
силата си на земята,
мракът използва духовното ни невежество и ни поставя в
позицията на слуги и
роби на неправилни
желания. Неумението да мислим първо за другите и след
това за себе си, също
и
недостатъчното
ни себепознание ни
задушават в страх и
егоизъм.
В този смисъл,
когато се говори
за “огнено прия
телство”, е необходимо да се вземе предвид, че
в учението Агни
йога се предсказва за настъпването на ерата на
овладяване
на
психичната енергия, когато човек
ще съумее да стане господар на
стихийните сили,
контролиращи
живота му. Но ерата на световното
човешко семейство изисква висок
стандарт при мъжете и жените, за
да създадат едно
истинско здраво
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поколение. Първата
позиция на възстановяване е на братя
и сестри и това е разковничето за прогреса в едно общество
- тренировъчна площадка за развитие
на елементарна грижа и внимание един
към друг, затова духовните хора често
се наричат помежду
си така. Те се учат
да градят общност
чрез открит диалог.
Това е труден процес на изчистване,
защото светът около нас е замърсен и
на нас ни е трудно,
защото бързаме да
се чувстваме комфортно в любовта,
но не се замисляме
какво става с нашата
душа, какво чувстват
другите около нас,
какво ще стане понататък. Днес вратата към всеобщо
просветление и развитие е отворена за
всеки. Остава само
да се научим как да
се справяме успешно с поставените ни
задачи и изпитания,
но и да се научим да
знаем границите, до
които можем да стигнем, защото нашето
съзнание и възможности се разширяват
постепенно.
Съществува един
корейски
термин
Чонг Сонг – искреност и всеотдайност
на сърцето, което
означава да направим всичко от себе
си. Две думи, означаващи
въплъщаване на словото в
материалния
свят,
т. е. въплъщение на
словото в реалността – понятие, характерно за източната
философия. И се сещам за две корейски
поговорки, свързани
с Чонг Сонг. Първата: ако е Първа пролет, да поздравим с
Нова година, ако е
вечер, да поздравим
с добро утро, което
показва нашето отношение на сърцето.
Втората - ако имаме
изключително отношение на сърдечна
всеотдайност, със сигурност ще раздвижим небесата. Желая
успех на всички!

Бард
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Тодор Иванов ЛАТИНОВ/КРАКРА е роден в село

Егълница, Пернишко. Написал е и е публикувал много стихове за деца. Сътрудничил е на списанията: “Начално образование”, “Предучилищно Възпитание” и “Семейство и училище”
към Министерство на народната просвета. Радиотеатърът за
младия слушател при Националното радио “Христо Ботев” е
излъчвал многократно радиопиесите му за деца: “Пиратите
от Птичия залив” и “Мащерка”.
Бил е сътрудник на Националната телевизия и на много още вестници и списания. През 1991-1992 година вест-

ник “Клуб-15” е издал на откъси книгата му
“Съществува ли полтъргайст в сънищата”.
Готова е за печат новата му сензационна
книга “Българският език е език на митическите атланти и титани. Доказателства”.
Автор и лектор е на “Първа средиземноморска школа за преводи от всички езици
без помощта на речник след Платон и Питагор – “Сензар”. Организирал е и е провел
тази школа със свои ученици и сътрудници
в градовете: Пазарджик, Търговище, Своге,
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Варна, Пловдив, Видин. В София е провел 10
школи под егидата и съдействието на “Редакция-Супер-7”/”Лотос” на г-н Румен Балабанов.
“Сказание за Калоян” е втората му книга.
През 1975 година Издателство “Български художник”, София е издало в 60 000 тираж веселата му поема за деца “Наказаният хитрец”
(“Кошница за зоопарка”). Привлякъл е в детската поезия карикатуриста Доньо ДОНЕВ, с когото
предстои да издаде веселата си поема за деца
“Раци-юнаци”.

СКАЗАНИЕ ЗА КАЛОЯН
Тодор ЛАТИНОВ
На всички мои почитатели от все
сърце посвещавам!
Авторът
За годишните тържества на
пра-хълма Царевец във Велико
Търново
“Царская же скиптра тогда
управляеше добре же и красно
благочестивейший и славнейший
Цар Калоян!”
I.
Пътниче!
Ти, който за първи път
влизаш в този град,
наречен
Великий Търнов
и който
за първи път
чуваш
тихата песен
на Янтра,
ти чул ли си
някога
за неравните
и славни битки
с латинците
и с византийците?
И чул ли си още
за славните наши победи,
за нашите поражения
и за нашите веселби?
ТИ
влезни в този старопрестолен град,
наречен от Бога и хората
Великий Търнов.
И застани високо на хълмовете.
Там поразгледай развалините.
И съзерцавай ги дълго.
А когато се умориш,
седни върху старите
зеленясали камъни
и послушай тихия шепот
на Янтра.
Тя ще ти разкаже
за Асеня и за Петра.
За Калояна.
За враговете им.
И за Балдуин,
когото наричаха още
Гордия...

От Тесалоники до Одрин ...
И навсякъде разнасяха смърт,
пожарища и разрушения.
Уплашени бягаха людете на север
към Парастрион, зад Хемус
и търсеха спасение.
Калоян бе третият брат,
най-мъдрият и най-смелият.
Той събра своите боляри
и рече им:
“Братя,
чух страшни вести да идват от Тракия.
Мъже и жени да бягат насам
и да търсят убежища.
Утре същата участ може
да стигне и нас.
Бъдете готови, братя!”
И всички бяха готови.
Войниците чакаха царя.
Болярите чакаха царя.
Народът чакаше царя...
Само царят не бързаше,
Той сбираше войските си
и чакаше сгода!
III.
А латинците създадоха своето царство
върху развалините на Византион.
И поделиха го хищно.
Граф Хюг де Сен Пол
взе крепостта Димотика.
Граф Луи де Блуа
- Никейската област.
А дожът им Енрико Дандоло,
водачът на кръстоносците,
получи една четвъртина
от цялата Византийска империя
и стана съуправител...
Най-страшният от всички обаче
беше Рене дьо Три.
Нему дадоха херцогство Филипи.
И той беше най-страшният,
най-жестокият,
и най-безпощадният
убиец на българи
и гърци.

ДЪЛГА И СЛАВНА Е ИСТОРИЯТА НИ,
НО ОЩЕ ПО-СЛАВНИ СА ХОРАТА,
КОИТО ЖИВЕЯТ В МИР,
ЗАЩОТО ОТ ТЕХНИЯ ТРУД
СЕ РАЖДАТ ПОБЕДИТЕ!

Гърците нямаха цар.
За цар им беше Калоян,
когото зовяха Йоан,
а латинците Йоанициус...
Той мислеше еднакво добре
за гърците и за българите.
Но най-паче* за простите люде,
които обичаше много
- париците и отроците*.
-----------------------------------------------* паче – много /ст. бълг./
* парици и отроци – трето съсловие
------------------------------------------------

II.

IV.

Йоан бе Йоанициус.
Йоанициус бе Иван,
а тримата заедно даваха
благочестивото име
на славния Цар Калоян!
През лето
1205-то
кръстоносни пълчища пълзяха
от Филипи до Бер.

Голямо бе царство тогава,
и царската скиптра* тежеше
в ръката на Цар Калоян.
И твърда ръката му беше!
От Мъглен пристигаха вести народът погивал от мор.
От Видин, Велбъжд и Вратица*
прииждаха гладни люде.

---------------------------------------------скиптра* - жезъл
Вратица* - Враца
---------------------------------------------И всички на царя се молеха.
Но царят не можеше всичко!
Той сбираше яки коне,
събираше щитници смели,
копиеносци, прашкари, стрелци.
И жито събираше още,
защото на юг от Марица
латинското царство растеше..
V.
Веднъж от Карвуна дойде
измъчен и прашен гончия*.
Той падна в краката на царя
и рече задъхан и блед:
- Царю, от Карвуна аз ида,
куманските
орди са там!
Те влязоха вчера в Карвуна,
а днеска прииждат насам.
Манастър, куманският вожд,
те моли да срещнеш войските му,
които ще дойдат тук утре.
Срещни го край Търнов с добро!
-----------------------------------------гончия* - пратеник
------------------------------------------Зарадва се царят, вестта
пристигаше тъкмо навреме.
Той махна доволен с ръка
и рече: “Сполай ти, гончио!
Ще срещна войските му утре,
а ти си иди, почини!”
VI.
На утрото с глота* голяма,
той спря се край Етър и горд
посрещна по царски войските
начело с куманския вожд.
Манастър, куманецът страшен,
начело пред всички вървеше,
облечен бе в ярешки кожи,
с крив ятаган на бедрото.
Лицето му медно-червено,
прорязано с белег напреки,
надменно поглеждаше царя
и царската свита насреща.
До него красавица чудна
на бял кон яздеше смело.
Чичек - сестра му тя беше,
що по хубост нямаше равна.
Загледа се царят в момата,
с усмивка дари я той щедра.
Отвърна му Чичек с усмивка
и сведе глава покорена.
-----------------------------------------глота* - прабългарско военно
подразделение,
равно на дивизия
--------------------------------------------Зарадва се царят, па рече:
- О, слушайте, знатни боляри!
Водете вий гостите горе
в дворците, на пир ще ги каня!
И тръгнаха всички нагоре,
преминаха портата горда,
пристъпяше плахо по моста

Манастър със своята орда.
Войниците, странници верни,
от кулите зорко следяха
куманските воини неверни,
що под стените шумяха.
Високо, най-горе - дворците,
посрещнаха гостите диви.
Разтвориха им вратите
мъздници* гостолюбиви...
----------------------------------------------мъздник* - угодник
---------------------------------------------***
Над Царевец трептяха звездите
и Етър шумеше лениво.
Горяха огньове в дворците,
сновяха мъздниците живо.
На пищна трапеза събрани,
седяха болярите чинно,
с куманите залък деляха
и чуваха чашите с вино.
Сам Калоян, до Манастър,
разменяше мислите свои.
Той бъдните битки кроеше,
поглеждайки в Чичек засмяно...
И тичаха вредом слугите,
разнасяха ястия вкусни,
издигнали високо тавите
с движения сръчни, изкусни.
Свирачи свиреха в ъглите,
надули давали и зурли,
танцуваха момите, с жените,
дошли от шатри и аули.
***
На утрото свежо с росата
камбаните лудо забиха,
разнесоха те новината,
че Чичек за царя сгодиха.
***
VII.
Над горите, над Балкана,
зора ясна свети,
крачат гордо, крачат с песни,
войници напети.
Стъпват леко кон до коня,
войник до войника,
като гора се поклащат
юнашки им щика.
А начело, свил пестница,
в гривата на коня,
язди Иван - Иваница,
цял в сърма и броня.
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Очите му мълнии мятат,
погледът суров е.
Да посрещне вража войска
Калоян готов е.

Че латинците, юнаци,
могат да се бият.
Много сила страховита
рицарите крият.

Мечът му лъщи от злато,
дръжката - с елмази.
Конят му земята тъпче,
като змей я гази.

Затова - Белота махна –
за да няма мъки,
ще ви раздадем на всички
прътове с куки!

“Хей, чиготи мои славни!
Логотет мой верен!” –
викна Калоян от коня
строг и начумерен.

С тия куки всеки може
да дръпне от коня
неприятеля латинец,
натежал от броня”.

“Виждате ли там в полето
как димят селата?
Как е стъпкана с копита
в ниското тревата?

И доволен княз Белота
тръгна сред бойците.
Сам на всички куки даде –
да громят вразите...

Тук били са враговете,
мирна кръв са лели.
Колко ли живота наши
те са ни отнели?

Екна смях и весел говор,
зашумя войската.
Мечовете зазвънтяха,
всеки кука мята.

Бързайте, юнаци мои,
бързай, логотете!
Багатури, с багаини*,
за бран се гответе!”.

Стар боец от коня вика,
мустакат брадатко:
“Рицарите - ще ги газя
като гъби, братко!”

Стъпват леко кон до коня,
войник до войника.
-------------------------------------------------багатури, с багаини* - воински титли
--------------------------------------------------

И се смее гръмогласно,
куката си мята.
Тъпче коня му с копита,
рови с крак земята.
Княз Белота весел гледа,
па и той се смее.
Знае, храбри са бойците,
с тях той ще успее...

Като гора се поклащат
юнашки им щика.
Иде, иде Иваница,
стиснал с яд пестника.

IX.

А росата по листата
като бисер свети.
С копия я ронят ниско
воините напети.

Привечер край Тунджа бистра
полковете спряха,
стан изправиха войнишки,
шатри задимяха.

Шушнат тайнствено горите,
тръпне горд Балканът.
Вдигат се скалите горе
в яростна закана.

И свирци с гъдулки стари
свирни заредиха,
вред щурците се разпяха
край реката тиха:

VIII.

“Славей пиле рано пее,
рано пред зората,
та ми буди лудо-младо,
младо, неженено...

Княз Белота род преславен
има в Търновграда –
стара майка и сестрица
и княжица млада.
Под Трапезица дворецът
му е като птица.
Често в него гост е срещал
- сам Цар Иваница.
Пълководец той сега е,
царска войска води.
командир на десет стотни
с толкова войводи.
Веселяк е княз Белота,
умен шегаджия,
не минава ден без смешка,
ни без лудория.
Сред войниците обичан
е от всички князът.
Тая заран спря се весел,
па усмихнат каза:
“На латинците, момчета,
тежки са ръцете.
Мечовете им са бързи,
но тромави конете.
В тия ризници железни,
с тия тежки брони,
може всеки юначина
далеч да ги гони.
Но за схватка с враговете,
трябва ви изкуство.
Трябва храброст, сила трябва
и войнишко чувство.

Стани лудо, стани младо,
иди на планина.
Там си има до три моми,
моми търновчанки.
Първа мома съчки сбира,
втора огинь пали.
Трета мома песен пее,
песен за юнака.
Славей пиле рано пее,
рано пее пред зората:
стани, стани лудо-младо,
избери си мома.”
Пеят весело певците.
Царят сам приглася.
И реката под върбите
в шепот се унася...
“Хей ви вази, търновчани,
воини мои стари.
Не мислете за момите,
час за бран удари!
Мечовете наточете,
конете стегнете
утре в битката юнашка
врага прогонете!”
***
Златен сърп луната вдига,
пеят там щурците.
И край Тунджа стародревна
готвят се бойците.

Х.
Пиер дьо Брашьо - гигантът
рицар смел и славен,
сред латинците по сила
що нямаше равен,
днеска посети бойците,
българите наши,
с ръста си голям, юнашки,
доста ги изплаши.
Влезе той в стана, спря се,
грамадище в броня,
поозърна се, па слезе
тромаво от коня.
После тръгна горд към царя
с походка си тежка,
дързък, силен и с усмивка
ласкаво момчешка.
“Grâce â Dieu! - Брашьо му рече.
“Вечна слава!” - каза
Калоян гостолюбиво,
с ръка му показа
шатъра си, гдето чинно
войводите бяха
и с очи нетърпеливи
рицаря следяха.
“Виждам, вече сте готови
да започнем боя,
но преди това вий чуйте
повелята моя!
Мене Балдуин ме прати да се предадете.
Ще е дързост, с нас на битка
жертви да дадете!
Рицарите ни са тежки,
но са сръчни в боя.
Още от сега се вижда
на битката развоя.
Най-добре е, отстъпете,
не ще победите.
Затова дойдох в стана.
Вярвам, ще решите!”
Калоян засмя се кротко,
па така му рече:
“Дързък рицар си и славен,
но устат, човече!
Занеси на Балдуина
моята повеля:
може и да сте лавина,
но аз ще ви смеля.
Битката не ще загубя,
аз ще я спечеля!”
Качи се Брашьо на коня
с доста труд и сила.
Поздрави с усмивка царя,
момчешка и мила.
После срита бързо коня,
махна той с ръката
и надменно, като рицар,
щукна зад реката.
Пръв Белота се размърда
сред нашите кавхани*:
“Страшен рицар беше - рече
даже няма рани!
Явно е изкусен в боя,
опитен и горд е,
но в боя ще се види,
що за джинс* и сорт е!”
-----------------------------------------------кавхан* - пръв заместник на хана
джинс* - род, потекло
-----------------------------------------------“Ще се бием, туй е ясно!” Калоян им каза.
“Няма да отстъпя, знайте,
нито пък ще лазя
на този Балдуин в краката,
с тази реч парадна.
Ние ще спечелим боя,
даже аз да падна!”
XI.
Битката започна рано
кървава и страшна.
Счепкаха се две дружини
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в битка ръкопашна.
Сам Белота падна в боя
нейде до реката.
Граф Сен Пол срази го с меча
с удар по главата.
Тъй остави той да жалят
майка и сестрица.
И до гроб да страда вечно
младата княжица.
Пиер дьо Брашьо - гигантът,
и той загина в боя.
С усмивка се пренесе
на мъртвите в покоя...
Балдуин отстъпи с бягство,
но при Ускудама*
в нова битка бе заловен
от прашкари двама...
Лично Калоян го срещна
и така му рече:
“Ти битката с мен загуби
и войната вече!...
Ще те заведа в двореца,
в Търновград ме чакат.
Пленник ти на мен ще бъдеш
и на тез юнака!”
----------------------------------------Ускудама* - Одрин
---------------------------------------------ПЕСЕН ЗА НОЩТА СЛЕД БОЯ
Черна нощ се спуска над Одринско
поле,
стихват и долитат стонове безброй.
Издъхващи воини един друг се питат
дали е завършил последният бой.
Повален латинец над шлема се вдига
и потръпва смъртно в последния гърч.
Облаци червени сърпа лунен скриват
и затулят хищно всеки лунен лъч.
Стар ранен куманец, до коня си верен,
пипа с обич нежна кървавия щит.
Копието изправя, заклинания шепне
и проклиня Бога, че не е убит.
Млад преславец бледен с ризница
червена,
куманеца чува - протяга ръка.
Но ръката пада - мъртва - вцепенена,
и шуми наблизо някаква река...
Сред тревите тихи на Одринско поле
повалени воини гаснат всеки миг.
И смъртта ги грабва, за да ги прослави
в историята мъдра на боя велик!
ПЕСЕН ЗА НОЩТА НАД ЦАРЕВЕЦ
Над Царевец се спускаше нощта,
стаено Янтра шушнеше в скалите,
и с шепот тих разказваше ми тя
за подвизите славни на дедите!
За славните тракийски боеве
при Ускудама с гордите латинци,
където в бран безбройни трупове,
оставиха латинските войници.
А горе, отвисоко, Орлов връх,
поглеждаше надменно и сурово
и сякаш че с привечерния лъх
той чуваше войнишки рог отново.
И чуваше войнишки гласове
и звън от саби в бойниците стари,
тревожен звек* на множество коне
и множество забравени другари...
----------------------------------звек* - тропот
-----------------------------------
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ПРИКАЗКА
ЗА ЧЕРНИЯ
ЧУЖДЕНЕЦ
Венцислав ДИНЕВ

Н

якога, когато светът бил друг, не
съществували лошотията и предателството. Страхът и завистта ги
нямало. Гладът, омразата, нуждите и
грижите били непознати. Тогава царували Любовта и Приятелството, Радостта и
Красотата. Те били най-ценният дар. Хората не
се нуждаели от нищо, защото целият свят бил
в сърцата им и те живеели в съзвучие. Тогава
хората вършели всичките си дела в ритъма на
песните. Радостта, песента и музиката изпълвали целия им живот.
Ковачът чукал по наковалнята и в такт припявал някаква чудна песен за любовта на желязото, за огъня, за кавгата между чука и наковалнята, които създават света.
Жътварите пеели своите песни за любовта
и нежността, за красотата на полето, за недостижимостта на небето, за благия дъжд, който
милва кълновете, за гальовния вятър и житата.
Зидарят изпълвал с песни своите постройки. Вграждал в тях най-прекрасната си песен и
те ставали здрави и чудно красиви.
Тъкачите втъкавали песента в шевиците, а
грънчарят извайвал не гърнета, а музика. Всеки вършел с радост своето дело и изпълвал
света с песни. А вечер хората се събирали по
мегданите, пеели, танцували и се веселели.
След това сънували щастливи сънища.
И може би всичко това щяло да продължи
безкрайно дълго, но отнякъде се появил Черният чужденец. Той носел бели дрехи и лицето
му било бяло като мляко, но не можел да прикрие душата си: черна и ужасна. Затова хората го нарекли Черния чужденец. Нахлул той
с пълчища злодеи, за да открадне земята на
хората, но хората го пропъдили. Черния чужденец се скрил в далечния си замък. Застанал
срещу кристалното кълбо, в което виждал света, и се опитал с магия да проникне в душите на
хората, да им открадне песните, и цветовете, и
света на чудесата в душите им. Но трудно може
да се пречупи волята и да се омагьоса народ,
който е втъкал музиката и красотата в душата
си. Но Черния чужденец бил безкрайно упорит
и постоянствал, за да наложи властта си над
този народ, над тази земя. Какво ли не опитал,
за да съблазни людете.
Изпращал предрешени търговци да развращават людете и да продават омагьосани
предмети, които привързват към злото: пръстени, които те правят зъл; кърпи, заразени с
болести; мечове, които се вселяват в душата
ти и те превръщат в убиец. Изпращал по площадите магьосници, които показват чудеса и
омагьосват народа да върши злини. Пращал
музиканти, които да свирят ужасна музика, за
да наруши хармонията. Но народът само се
учудвал, поглеждал с недоумение и отминавал
всички съблазни.

Но Черния чужденец не се спирал, продължавал
да опитва да търси пролука в душите на хората, за
да посади порока и бедите. Със сладки думи и благи
обещания той подкупил старейшините и велможите. Може би, те повярвали на лъжите му. Може би,
се съблазнили от златото му, или видели сянката на
славата му и пожелали властта и славата му с вкус
на разтление. Черния чужденец разкривал пред тях
своите повели и те изпълнявали прищевките му. Недоумявал народът какво става. Не разбирал кой руши
душата му. Кой разпилява песента му. Кой му продава
грижи и беди. Кой продава жените в чужди далечни
краища. Нищо не разбирал народът, а Черния чужденец действал скрито и потайно. Всички обвинявали
оглупелите старейшини и велможи. Един ден Черния
чужденец дошъл и прогонил старейшините и велможите. Народът ликувал. Черния чужденец бил възпят
и посрещнат като благодетел. Не знаели хората, че
той е причината за всички беди.
Препускал на черен кон, затъкнал дълъг, остър
нож в пояса си. Черния чужденец размахвал дълъг
камшик. Като черни вихри след него се носели черни
конници и опустошавали земята и разсипвали делата
човешки. Забранил той песните и който запеел, получавал безброй удари с бич по гърба. Поставил стражи
да бдят над хората, когато се трудят, да не се усмихват,
да не пеят, да не се радват, дума да не отронват. Само
да работят безнадеждни, безропотни, страдащи и
съсипани. Заробил той душите им. И всичко, което
вършели, вършели го по принуда, без желание, без
песен. Щом изчезнали песните, за жътварите слънцето започнало да прежуря, дъждът станал непоносим
и небето се срутило. Труд, усилие и робство излезли
на полето. Чукът станал непосилно тежък за ковача.
Глината спряла да се източва красиво и съвършено
в ръцете на грънчаря, защото в нея нямало музика.
Зидовете ставали слаби и криви и зидарят тайно пла-

чел. Даже шевиците изгубили красотата си, били направо грозни. Красотата
изхвърчала от душите на хората като
подплашена птичка. Някога песента ги
зареждала със сила и радост. Изпълвала душите им с щастие и била по-нужна от хляб. А сега песните се наказвали. Когато човек работел, не трябвало
глава да повдига, за да даде повече на
Черния чужденец. И всяко дело се превърнало в тежест, в бреме. Всеки вършел работата си без желание. Бащите
не обучавали синовете си в това, което
знаят, защото не виждали смисъл. Предателството се ширело. Хората погрознели. Сгърчили се. Гладът се впивал в
стомасите. Все работели, а все нямали,
защото го ограбвали чужденците. Даже
децата остарели. Във всяко нещо се
виждали следи от разруха. Нямало веселие в очите. Нямало радост в душите.
Песните секнали. Усмивките изчезнали.
Изворите спрели да извират. Облаците
се скрили в небето. Настанала незапомнена суша. Като черни скакалци дошли
ордите на Черния чужденец. Налагали
нови закони, нови данъци и тегоби. И
всичко ставало някак безпрепятствено
и незабележимо, защото от свои люде се
управлявал народа. От свои люде, но от
най-продажните, които станали слуги на
Черния чужденец. Скършила се волята
на народа. Никой не смеел глава да повдигне. Песен да запее. Весело да се усмихне. Никой не смеел. Никой. Опустели
мегданите. Светът бавно почернявал и се
променял. Хората се научили да псуват и
проклинат. Трудът станал тежест, тегоба,
бреме и вече се появила работата, защото хората робували. Страната се превърнала в пепелище, без да е имало война.
Животът горчал като пелин и тежал като
планина. А Черния чужденец искал да
поквари людете, да ги направи послушни
продажници, за да може да властва полесно над тях. С човешки души смазвал
колесницата на властта властелинът. А
слугите му затлъстели, станали лениви и
само те имали право да слушат музика, но
музиката, която ги веселяла, била ужасна
като стържене на желязо, като скърцане
на скрипец, като жужене на стършели,
които ще те ужилят и безумно думкане на
тъпани без смисъл и съзвучие. Затлъстели слугите, станали безскрупулни, зли. Навсякъде се носела сянката на Черния чужденец и
парела душите. Като черна сянка, като зло чудовище плъзнала лъжата, ширнала се злобата и
омразата като облаци небесни. Но това не били
плодоносни облаци, не били дори буреносни, а
някакви празни, грозни и неплодни, които крие
ли слънцето.
Алчността крадяла душите на хората и тяхното време и трупала своето имане.
Отникъде не се виждало спасение. Сякаш
изчезнали юнаците, които побеждавали някога
с една ръка мечки и змейове. Сякаш ги нямало
мъдреците, които разкривали тайни и водели народа. Сякаш това бил народ не от юнаци
вълшебници и мъдреци, а народ от глупаци и
джуджета. Като черна сянка се стелела магията на Черния чужденец. Това радвало Черния
властелин и му давало нови сили.
И ето, че там далече някъде, в едно далечно
място, сред хребетите на село Ясен, един Майстор направил камбана. Когато нейният звън се
понесъл над света, тя припомнила красотата
на песните и хората се отърсили от магията на
Черния чужденец. Хората пак запели и когато
Черния чужденец видял, че няма власт над тях,
скрил се в една пещера заедно със своите черни конници. Но звънът на камбаната отеквал в
ушите му и там долу, в бездната, и той се превърнал в черен прилеп, за да не го чува.
Хората запели. Ручеите потекли. Дъждовете измили страданието. Но в душите на хората
останали спомените за усилието, работата и
кълновете на злото, които посял Черния чужденец.
Оттогава на света се появили грижите и
нуждите.

