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.

Излиза
всеки
понеделник
Година V, брой 38 (203) 14 - 20 септември 2009 г.

цена 0.55 лв.

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

МОСТОВЕ НА БАЛКАНИТЕ
Дочка
КЪШЕВА,
Председател
на НМФС
“Орфеево
изворче”
Най - гол я м ото
духовно имане на
всяка нация е нейният фолклор. Той
е истина, неподвластна на времето, откровение на

ТРИ В ЕДНО

Един нов екофилм и три впечатляващи премиери с изненади

човешката душа,
магия, която завладява хорските
сърца. Фолклорът
е мостът, по който минават поколенията и пренасят социалния и
културен опит на
другите след тях.
Той е най-здравата
нравствена и духовна спойка между
поколенията,

СВЕЖ ПОЛЪХ В ПРАЗНИЦИТЕ
НА ИЗКУСТВАТА „АПОЛОНИЯ”
Името на Тим Северин в афиша на тазгодишното издание на
празниците на изкуствата „Аполония” в Созопол заинтригува
писатели, изследователи и журналисти и донесе очакваните
свежи нотки с привкус на море
в иначе еднообразната и поизчерпала се откъм съдържание
програма на фестивала.
Един от най-големите пътешественици на нашето време

618
В каталога на РП
нашият номер е

О
Н
Ж
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филм „Родови Имения – Любов и Мечти” и съпътстващите
ги приятни изненади
и съвпадения. От източната мъдрост и от
„Агни Йога” знаем, че
„случайности няма”
и е много приятно,

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

когато се убеждаваме, че някои събития
действат като магнит
и привличат други
сродни такива и дават
храна за „хронология
на съвпаденията”.
Продължава
на стр. 3

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

Продължава
на стр. 6

ТИМ СЕВЕРИН –
Мариана ПРАМАТАРОВА

Разказът ни не е
за популярното питие 3 в 1, когато едно
пакетче подсладено
кафе разтваряме в
чаша вода и получаваме почти 3 кафета,
а за първите три премиери на новия ни

фундаментът, върху който се гради
съвременната ни
култура.
Когато
човек
силно преживее
нещо, то завинаги оставя следи в
сърцето и съзнанието му.

представи в художествената
галерия на Созопол книгата си
„Пътешествието
на Одисей”. Авторът сподели с
присъстващата
аудитория, че е
пристигнал в Созопол с особено чувство и че атмосферата на
града му напомня за Гърция.
Продължава на стр. 7

Христо ЙОАКИМОВ

Велизар Димов. Книгата
ще бъде представена
от редактора Валентин Хаджимитов, Ваня
Николова и издателя
на в. “Родово имение”
– академик Атанас Панчев.
Приканват се всички
симпатизанти и привърженици да присъстват.

Вход свободен

Сутрин пускам огъня в печката.
И не ми омръзва тази магия с пъргавината на съчките
бързо своя зъл нощен сън да изтрия.
Сутрин викам духа на мама –
все още моя незарастваща рана:
някога на печката, ей тая - същата,
рано-рано тя будеше духа на къщата.
Сутрин огънят озарява лицето ми –
не знам дали мъртво, но сигурно остаряло.
И докато чувам на младостта си ехото,
шепна: върни се, върни се при мен, мамо!

Четиво с продължение
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Историята на човечеството, разказана от Анастасия

ЕНЕРГИЯТА
НА ЖИВОТА

Противопоставяне
През втори век от така наречената „ваша
ера” е била унищожена и последната книга,
написана още с руническо писмо. В нея се
разказвало за Божествения начин на живот
на човека. Говорело се и за възможността да
се опознае Вселената чрез хармонично усвояване на собственото късче земя, родова
земя, после и на цялата планета Земя.
Пред човека, усвоил до съвършенство
Земята, би се открила възможност да усвои
други планети във Вселената. Този метод на
усвояване на другите планети не е технократичен, а психотелепатичен.
- Нима нито един мъдрец не е говорил за
Земята като нея?
- Владимир, не ще намериш в нито един от
съществуващите сега трактати откритията,
които Анастасия направи за хората. Не само
това, в продължение на шест хиляди години
хората усилено биват отдалечавани от това
да разбират земята. Подхвърлят им всевъзможни учения и се твърди, че в тях е истината.
Човек като изучи едно учение и скоро
вижда, че не е в него истината. Веднага му

подхвърлят друго – и друго изучава той, и
трето… и така животът преминава, а човекът,
дори преди смъртта си, не е успял да разбере същината на живота.
Но междувременно човек интуитивно го
тегли към земята, към нейното велико познание. След като разбрали, че не са в състояние
да изтръгнат из корен стремежа на човешките душите към земята, силите на тъмата решили да попречат на този стремеж.
Изобщо уловки много е имало през вековете. Но през последните шест хиляди години никой не се е занимавал осъзнато със земята.
- Осъзнато - означава ли така, както говори за нея Анастасия?
- Да, така е, както говори тя и така, както
хората я разбират.
Анастасия насочи цялото човешко общество по един прекрасен път. И никому сега не
ще се удаде да я възпрепятства. Множество
хора вече носят в сърцата си мечтата й.
- Но нали все пак пречат - клеветят и читателите, и Анастасия. Ако разбираха, че няма
да успеят да й попречат, то нямаше да клеветят.
- Сега, Владимир, с помощта на тези, дето
злословят, по-високите йерархии се опитват да не допуснат поставянето на непосред
ственото начало на нова ера в Русия. А малко по-късно те ще подскажат идеята в друга
страна, но изопачена и ще се опитват да я
опорочат.
Анастасия успя да го
предвиди. А нейният
предварително обмислен ход порази върховния жрец. Анастасия
разбираше, че след
като разкрие същността на човека и на земята, много хора няма
да сдържат желанието
си за незабавно взаимодействие. Прибързаността може да е вредна, защото непременно трябва първо в мислите да се сътвори
собственото пространство.
В Русия днес клеветниците поставят препятствия, но хората пък не предават мечтата
си и мислено създават свое пространство,
без да отстъпват.
Разбира се, системата е силна, но не бива
напразно да се обвиняват всички хора. Между църковните служители битуват различни
мнения за Анастасия.
Това го зная, срещал съм се неведнъж със
свещенослужители, които разбират и под
държат Анастасия.
- Ти и твоите читатели трябва да разбирате
кому днес не е изгодна появилата се информацията в Русия.
- Мисля, че много страни, които се смятат

за развити, не биха
искали изведнъж да
видят
по-развита
страна от тях.
- Логично е, но във
всяка страна живеят
много хора. Според
теб дали внимателно
следят те събитията
в Русия, дали анализират?
- Не всички, разбира се. Но има хора заинтересовани.
- Кои например?
- Кои ли? Ами например онези, които търгуват с лекарства и ги внасят в голямо количество в Русия, на тях не им е изгодно руснаците да спрат да боледуват.
- Още.
- Още… Много хранителни продукти се
внасят у нас от чужбина, а при осъществяването на плана на Анастасия ще бъде обратното - Русия ще изнася хранителни продукти
в много страни. И ще бъде без конкуренция.
- Така, значи, планът на Анастасия е неизгоден не за населението на различни страни,
а за отделна категория лица и те могат да се
намират в коя да е страна, в това число и в
самата Русия? Така ли е?
- Да. Общо взето така е.
- Сега ми кажи, тази категория лица, притежаваща големи капитали, може ли да има
служби, които следят тенденциите на развитие в света?
- Разбира се. Всички големи компании
имат такива служби. Иначе ще се разорят.
Дори има учебни заведения, които подготвят
такива хора.
- Добре. Значи крупните компании имат
служби, занимаващи се с развитието на
своите дела в различни страни. И могат да
влияят за създаването на благоприятни условия за себе си.
- Да.
- Съгласен си. Добре.
По-нататъшната
логическа верижка ще
те доведе и до това,
че такива служби могат да имат и правител
ствата на цели страни.
В историята има много
такива примери и найзначимият от тях засяга
точно една съвсем малка еврейска групичка,
с помощта на която днес се управляват Америка, Европа и Русия. Макар че те са само
инструменти в ръцете на жреци.
- Каква е връзката между християнските
епархии, които се изказват срещу Анастасия,
и тази група?
- Нали ти казах, че биороботите, които се
изказват, са хора точно от такъв тип. Той е
създаден под въздействието на програма на
жреци, разпространена от малката еврейска
група.
- Къде да намеря доказателствата за такова твърдение?
- В историческите факти. Внимателно и
безпристрастно ги погледни.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА
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Привърженици, организационен живот
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Един нов екофилм и три впечатляващи премиери с изненади
Продължава
от стр. 1
Както знаят читателите на в. ”Родово
имение” през лятото на 2008 г. група в
състав Атанас Панчев, Сергей Инжов
и Тодор Ялъмов посетихме и заснехме
няколко руски екоселища, разположени
на 200 км от Москва.
Заминах с чувство на
повишено любопит
ство, но и с голяма
доза недоверие, че
ще видим нещо чак
толкова впечатляващо. Вече бях прочел
няколко от първите
книги на поредицата
„Звънтящите кедри
на Русия” на Владимир Мегре, но гледах
на тях като на поредните интересни

взехме многобройни интервюта и заснехме почти 10 часа
видеоматериал. Особено впечатление ми
направиха срещата и
интервюто с бившия
депутат от Московската Дума Виктор
Купцов,
съпругата
му Алеся и дъщерята
Настя. Оригиналната
житейска философия
на Виктор, истински
стопанин на Родовото си имение, човек,
влюбен в живота и
активно
участващ
в него, се опитах да
предам в пътеписа, пъбликуван във
вестника. Тогава ме
порази как Алеся ни
развеждаше из именията в селото, разположени сред гори,
облечена с лека
рокля, без забрадка

и с боси крака, а аз
мечтаех за скафандър, за да се спася
от глутницата гладни
комари около мен.
Тя със своето спои занимателни книги, които човек чете,
преди да заспи, за да
сънува красиви приказки.
Още в първото
селище
„Родное”
приказката взе да
придобива доста реални измерения. Във
второто – „Благодат”,
дори многобройните
комари не можаха
да заглушат красотата и резултата от
вдъхновения труд на
жителите му. В третото екоселище „Ноев
ковчег” впечатленията ми вече преливаха,

койствие, вътрешна
и външна красота и
излъчващото се благородство силно ми
заприлича на Анастасия, която се чувства

естествено навсякъ- новата книга на поде в природата.
пулярния руски писател и зам.-председател на Апелационния
Първа
съд на Руската Фепремиера
дерация Владимир
в София
Николаевич Исайчев.
и първи
В интернета има много снимки и факти за
изненади
наситения живот на
Тази незабрави- този интересен чома среща с Виктор век, но най-много ме
и семейството му и порази извършеният
продължилият
до за първи път рискокъсна нощ разговор ван полет с балон над
получиха нечаквано най-голямото езеро
продължение след в света Байкал, за да
половин година око- изследва аномалнало премиерата на та зона там. И изведфилма в София на 4 наж разбрах, че този
март 2009 г. в читали- деен човек е баща
ще „Славянска бесе- на съпругата на Викда”. Първо Виктор ми тор Купцов, Алеся, и
писа по електронната дядо на дъщеря им
поща, че в София ще Настя. И ето наскоро
има представяне на след премиерата на

Привърженици, организационен живот



и не случайно в залата присъства цяла
група от екоселището „Васил Левски”,
еколози и активисти
от Клуб-фантастика
„Иван Ефремов”, редовни участници от
семинара в Клуб „Катарзис”, както много приятели, така и
непознати хора. Изказванията на Атанас
Панчев, режисьора
на филма - Марий
Славчев, и Тодор
Ялъмов бяха кратки,
но след прожекцията и ръкоплясканията се изказаха доста
хора. Приятно е, че
нямаше отрицателни изказвания, макар
че някои епизоди ми
се иска още сега да

филма се срещнахме с Исайчев, който
представи в НДК новата си стихосбирка,
издадена на български език, а аз му подарих диск с филма,
броеве на в. „Родово
имение” и разказах
за интервюто с философа - неговия зет
Виктор Купцов, и дъщеря му Алеся. Така
премиерата се насити с жива връзка с
героите на филма и
като магнит привлече нови събития към
себе си.
Самата премиера

премина под знака
на среща на привържениците на идеята
за създаване на подобни, мащабни екоселища в България

Сайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

чувства
израстване на режисьорското и операторското
майсторство - което
може да радва екипа
на филма, но и много
го задължава.
Няколко дена преди премиерата дойде друго важно съобщение от Русия: депутатите на Калужка
област (разположена
близо до Москва и голяма почти колкото
България) одобрили
статута на екоселището „Ноев ковчег”
като населен пункт.
За този преуспяващ
колектив от Родови
имения
подробно
писахме в два броя
на вестника (31, 34
- 2008) и как то привлича много последователи с образцовата си подреденост.
И ето, след много
проверки недоверчивите депутати се
убедили, че хората
там не само са успели да организират
живота си, но дори
живеят с усмивки на
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лицата. Последното
така поразило проверяващите, че седемгодишната борба
за статута свършила
бързо и сега жителите ще имат право
на държавни грижи
за пътищата, инфраструктурата и др.
Такова събитие в областта се случва за
втори път през последните 20 години
и при това на фона
на хиляди пустеещи
села. Ето една бяла
лястовица в началото на пролетта, която
иска да опровергае
популярната поговорка.

„Богатството
е смъртно,
добродетелта
– безсмъртна.”
Премиерата
в Кюстендил

След премиерата
на филма в София на
другия ден заминахме за Кюстендил, където ни чакаха ста-

променим или допълним.
Впечатли
ме изказването на
доц. Христо Карагьозов, който каза,
че в новия филм се

рите приятели доц.
Кирил Поромански,
Димитринка
Укалска (начаник отдел
„Култура и духовно
развитие”), Антония
Ропева и други съмишленици на идеите
за Родови имения.
Те многократно се
обаждаха в София и
държаха да са първи в започващата ни
обиколка из страната с представяне на
филма. Запалените
приятели трябва да
се уважават и Атанас
Панчев
предложи
градът на Майстора
да е веднага след София. Представянето
се състоя в читалище
„Братство”, най-старото в града, основано още през 1869 г. и
съответно подготвящо своята 140-та годишнина. То е дало
началото на библиотеката, театъра и историческия музей в
града, а неизвестен
калиграф е записал в
първия устав на читалището впечатляващ
девиз „Богатството
е смертно, добродетелта - безсмертна”. Този девиз е крепял през годините
на възход и униние
духа на кюстендилци
за културно възраждане и просперитет,
крепи духа и традициите им в днешния
ден.
Сградата на читалището „Братство” е
на два етажа с разгъната площ от 2200
кв. м и се намира в
идеалния център на
град Кюстендил, като
разполага с две големи зали, с 250 и 100
седящи места. В тях
преди една година
представихме филма
„Мистериите на Орфей”, а сега и новия
филм.
Запознахме
се с председателя
на читалището Иван
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Андонов, млад енергичен мъж, с когото
веднага намерихме
общ език и заложихме съвместни бъдещи прояви на НГИК
„Петър Димков” за
празника Еньовден.
Той е основател и
художествен ръководител на китарен
оркестър “Кюстендил” и на Международния фестивал на
класическата китара
„Акад. Марин Големинов”, който е найголемият музикален
форум от този род на
Балканите. Към читалището има телевизионен център Кюстендил, в който доц.
Поромански
води
рубрика и веднага с
Ат. Панчев записахме 30-минутно предаване за филма. Тук
няма случайни хора,
например Поромански е дългогодишен
деятел на културата
и изкуството в град
Кюстендил, като е
бил режисьор, зам.кмет на Община Кюстендил, основател на

Привърженици, организационен живот

Културните празници
„Кюстендилска пролет” и Кюстендилската енциклопедия,
а в момента е ръководител на група за
стари градски песни
“Пей сърце”. На този
изключително богат
културен фон премиерата на филма започна с кръшни кюстендилски хора, вдъхновено изпълнени от
танцовия състав към
читалището.
След филма имаше обсъждане, където отговаряхме на
многобройни въпроси, повечето от кои
то бяха свързани с
новите екоагротехнологии и перспективите на Родовите
имения в България.
Накрая ни поднесоха по една кошница,
пълна с ябълки и ни
поканиха да гостуваме на популярния
празник „Черешова
седмица” в началото
на лятото. Макар отвън да ръмеше лек
дъжд и подухваше
студен вятър, хората

на Кюстендил приятно ни изненадаха с
топлината си и максималното насищане
на живота им с музика, песни и изкуство
– с една дума, с много
култура.

Третата
премиера
в Пловдив
Третата премиера
съвпадна с настъпването на астрономическата пролет на 20
март в 13,44 минути
и това дългоочаквано събитие наложи
своя светъл отпечатък върху нея.
На премиерата в
стария град Пловдив
от екипа присъствах
само аз, тъй като Атанас Панчев и режисьорът бяха заети с
други проекти. Това
не попречи да представим филма в уютния киносалон на Народната библиотека
“Иван Вазов”, където
се събраха почитатели на екологичния

начин на живот, основно читатели на
в. ”Родово имение”.
Филмът и тук бе посрещнат с ръкопляскания и положителни коментари, а аз
подарих един диск
на г-жа Славка Шопова, представител на
библиотеката, която
откликва на много
наши прояви. Преди
филма във фоайето
на библиотеката открихме интересната
изложба „Лечител
ското изкуство и бъл
гарската
народна
медицна”, представена от Националния
граждански инициативен комитет (НГИК)
„Петър Димков”, а
след филма се сформира пловдивският
граждански
комитет „Петър Димков”,
начело с учителката
и поетесата Светла
Панайотова. Поздравихме я, а тя в този
първи пролетен ден
имаше рожден ден
– едно приятно съвпадение.
На другия ден в

Ледът се разчупи!
На 29 януари 2009 г. Законодателното събрание
на Калужска
област единогласно прие
закон на Калужската област за организиране на нов селски населен
пункт “НОЕВ КОВЧЕГ”. Това решение е в резултат на седемгодишна работа на жителите
на селището за получаване на официален
статут на екологично селище, състоящо се от
Родови имения.
Въпросът се решаваше доста сложно - в
продължение на половин година той няколко пъти е свалян от дневния ред, разглеждаше се в разни комисии. Селището три пъти
е инспектирано от комисии на депутати. В
крайна сметка на положителното решение
повлиява не само грамотният и последователен правен подход на организаторите на
селището, но и радостните лица на жителите,
на практика доказали сериозността на свои
те намерения да се преселят и живеят на земята и да бъдат полезни на района и областта.
“НОЕВ КОВЧЕГ” е вторият селски населен
пункт, образуван на територията на Калужска област през последните 20 години. По
сравнение с хилядите изчезнали от картата
селища това е много малко, но първата крачка е направена!

Кратка справка за екоселището
“Ковчег” (от януари 2009)
Екоселището се намира в Калужска област
на 14 километра от магистралното шосе. Инициативната група на селището стартира работата си през 2001 г., общият клуб и първите
къщи са построени през 2002 г. и ”най-старите”
заселници живеят на земята вече 6 години.
В селището на 1 200 декара са образувани 79
Родови имения по 10 декара. Сега тук постоянно живеят около 40 семейства (над 110 човека
с децата си), повече от 90 къщи и постройки
са напълно изградени. Почти всички къщи са
построени от самите жители.
От 2007 г. работи училището на еко
селището. Има голяма обща къща-клуб,
работилници,
дъскорезница,
действат
десетина бани, включително и общата,
построена до студена изворна рекичка. Повече от 16 имения имат пчелини. Изкопани
са 11 кладенеца и около 15 изкуствени езера.
Екоселището подобрява биоразнообразие-

зала „Берьозка” в
Клуб „Космос” продължи обсъждането
на филма, подарихме
на Клуба в лицето на
неговия вдъхновен
председател Владимир Петров диск с
филма „Родови имения – Любов и Мечти”, а ние получихме
диск с нови филми за
екологията. По случай 21 март – световния ден на водата, бе
прожектиран интересен документален
филм „Водата като
природна
стихия”.
Идващата, макар и
бавно, пролет стимулира едно импровизирано тържество в
Клуба, съпроводено
с много песни, танци и скромни, но от
сърце направени подаръчета. Софиянци
пък почерпиха присъстващите с еликсира на боговете,
уникалния по състав
и здравословно влияние брезов сок.
На другия ден
предстоеше ежегодната акция на Клуба


„Космос” по почистване на резервата
„Червената
стена”
над Бачковския манастир, но това вече
е друга история.
Във всяка работа
има и трудни моменти, но след като си ги
преодолял, изпитваш
още по-голямо удоволствие, а когато
и другите го оценяват удоволствието е
взаимно.
Затова разказвам
за впечатленията си
от първите премиери, за да споделим
радостта, както на
екипа, така и на първите зрители.
А тези, които още
не са гледали филма,
могат да се обадят
в редакцията и ние
обезателно ще гостуваме и при тях. До
скорошна среща!
Тодор Ялъмов
– оператор и
сценарист на
филма, зам.председател на
НГИК „Петър
Димков”

то на околните гори (садят се дъбове, липи,
кедри и други видове дървета), а също се почистват териториите от варварски извършената сеч в околността. Реализиран е опит за
спиране на подобна сеч в горите.
Екоселището провежда тридневни семинари за желаещите по следните теми: строи
телство, пчеловодство и опит за живеене
в екоселището. Заснети са няколко филма:
“Как да построим топла къща от глина и слама”, “Строителство на къщи от греди...”, “Третата среща на представители от действащи
селища”, “Семинар на екоселището Ковчег в
Питер” и други.
Преди 2 години в селището се създаде хор, в
който пеят само постоянно живеещите и който изнася запомнящи се от хората концерти.
Във филма “ Третата среща на представители
от действащи селища “ (може да се изтегли
от: http://fileshare.in.ua/1752157) представители на 15 екоселища разказват за себе си по
20-40 минути. Получиха се повече от 7 часа
интересни разкази, много показателни от
гледна точка за оценяване ситуацията в екоселищата на Русия.
С уважение, изпълнителен директор
на Фонда “Анастасия” М.В. Ладилова.
4 февруари 2009 г.
Превод Тодор Ялъмов
П. С. Екип от в. “Родово имение” посети екоселището „Ноев ковчег” през 2008 г., за което вестникът публикува няколко репортажа
(бр. 31, 34 - 2008).
Във филма „Родово имение – Любов и мечти”
също е показан животът на жителите на това
наистина образцово екоселище с 80 Родови
имения.

Изкуство и култура
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МОСТОВЕ НА БАЛКАНИТЕ
Продължава
от стр. 1
В днешния забър
зан ден трудно се
забелязват красиви
те неща и добрите
човешки дела. И все
пак нашите сетива
не могат да останат
затворени и сърца
та безразлични, ко
гато се прави нещо
в името на доброто
сътрудничество, за
опознаване на на
ционалните култури,
за полезни контакти
и взаимоотношения
между балканските
народи чрез проекта
„Мостове на Балка
ните.”
Споделям огром
ното задоволство и
благодарност
към
българското посолс
тво в Р Сърбия, в ли
цето на нашия посла
ник Георги Димитров
и Илия Лясков, кои
то се обърнаха към
мен като председа
тел на Националния
музикално-фолкло
рен съюз „Орфеево
изворче”
(НМФС),
обединяващ учите
ли по музика – фол
клористи, с покана
да вземем участие
в проекта „Мостове
на Балканите” в град
Приеполе. Това е
една прекрасна идея,
която ние адмири
раме и която прави
чест на Българското

посолство в Р Сър
бия за реализацията
й, идея, целяща да се
градят мостове чрез
фолклора на всяка
нация в сърцата на
балканските народи.
Град Приеполе се
намира в западната
част на Р Сърбия. Това
е един красив бал
кански град с краси
ва природа и красиви

хора. По средата на
града тече река Лим
и понеже коритото
на реката е широко,
в центъра на града
тя се използва като
плаж. Нашата група,
която наброяваше
30 човека – деца и
учители, пристигна
на 1 август - събота
вечерта, и взе учас
тие във вечерния
концерт пред Дома
на културата. Около
22.30 ч. ни настаниха
в хотела, вечеряхме в
ресторанта на хотела
и уморени от дългия
път, си казахме „лека
нощ”.
На втори август,
неделя, от 8 до 10 ч.
бе определено време
за репетиции, след
това посетихме по
предложение на до
макините Малашев
ския манастир. От 11
ч. трябваше да бъдем
в Дома на културата,
облечени в народ
ните носии и готови
за дефилето в цен
търа на града. От 12
ч. започна дефилето

на всички участници
във фестивала, кое
то беше вълнуваща и
невероятно красива
гледка за очите. Всич
ки националности
дефилираха в народ
ни носии,  играеха се
народни хора и се
носеха в ефира песни
и свирни. От 14 ч. в с.
Ябука (Ябълка) в една
невероятно красива
планинска местност,
на зелените поляни,
напомнящи на Ро
женските поляни в
България, започна
фестивалът.
Във
фестивала
„Мостове на Балка
ните”, в гр. Приеполе,
участваха 6 държави:
Сърбия,
България,
Македония, Босна и
Херцеговина, Чер
на гора и Словения.
Организацията беше
много добра, радост
та от пребиваването
и участието на всич
ки - безгранична.
Продължава
на стр. 22

Изкуство и култура
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ТИМ СЕВЕРИН –

СВЕЖ ПОЛЪХ В ПРАЗНИЦИТЕ
НА ИЗКУСТВАТА „АПОЛОНИЯ”
Продължава
от стр. 1
Тим Северин е ро
ден в Индия от ро
дители
британци.
Живее в Корк, Ир
ландия. Въпреки че
има няколко експе
диции зад гърба си
като пътешественик
и изследовател, той
самият се определя
на първо място като
писател. Казва, че
за него е важно да
предаде своя опит
на повече хора, а ко
гато работи, зависи
и от други писатели.
В експедициите му
участват фотограф и
художник.
Повече от две хи
ляди години исто
рията на Одисей се
проследява от умни
те хора по света. На
древна галера Тим
Северин пътува от

Троя до Италия.
„Пътувах по мар
шрута на Одисей и
се опитах да стигна
до Италия през бури,
фолклорни приказки
и мистични приклю
чения из островите”
– споделя авторът,
който се гордее с
постиженията си и
казва:
„Аз върнах Оди
сеята в Гърция. Спо
ред най-новите из
следвания пътуване
то на Одисей е в рам
ките на гръцката
територия”.
В
експедиция
та „Одисей” има и
българско участие

– Теодор Троев, кой
то каза:
- Четях книгите
на Тим Северин и Тур
Хейердал. Занимавах
се с ветроходство и
пътешествах с яхти
и из пещери. Условно
нарекох експедиция
та си „Аргонавтика”
– повод ми даде зла
тен свитък, намерен
край нос Калиакра,
който поразително
напомняше „Злат
ното руно”. По това
време разбрах, че Тим
Северин ще прави
експедиция по пътя
на аргонавтите в
Черно море. За два
месеца организирах
всичко и се срещна
хме с ветроходите
на Тим край Колхида.
Получих покана за
експедиция „Одисей”.
По-късно, по време
на експедицията, по
стъпките на кръсто

носците през земите
на България, влязох
на кон в Пловдив. Жи
вотът е едно голямо
приключение – обоб
щава сподвижникът
на един от най-голе
мите пътешествени
ци на нашето време.
Тим Северин изда
де тайния си метод
– връщането в исто
рията, ако пътешес
твието се е случило
с кораб – прави ре
конструкция на дре
вен кораб и отива
да изследва, ако са
се използвали коне
– яхва коня и изми
нава маршрута.
Изследователят е
скътал в сърцето си
много свиден спомен
от преминаването
му през България по
време на т. нар. екс
педиция ”Кръстоно
сен поход”. Възрас
тна жена от малко

село го спряла, за да
му даде няколко мо
нети със заръката да
ги отнесе в Йеруса
лим и да ги сложи на
Божи гроб. Тим Севе
рин си спомня много
детайлно от този мо
мент и казва, че кога
то извадил монетите
от джоба си и ги пос
тавил на това свято
място, този жест е
бил символичен за
вършек на пътешест
вието му.
Тук искам да пояс
ня, че с кораба „Арго”
до Колхида с Тим Се
верин е пътувал и
друг известен бъл

гарски изследовател
– Никола Гигов.
За тези, които се
интересуват от твор
чеството на Тим Се
верин, мога да по
соча художествена
литература: романтрилогия „Викинг”
– сага за синовете на
Севера, исторически
подплатен; новата му
трилогия „Корсар”,
в която отново се
сблъскват двете сю
жетни линии – исто
рическата (легенда,
митология) и пъте
шествието (борбата
на човека със стихи
ите).
Надяваме се, Тим
Северин да ни изне
нада скоро с поред
на книга, тъй като
има идея за ново пъ
тешествие по море и
силна хипотеза, коя
то от много години
иска да провери.

Писма на читателите

Опознай Родината, за да я обикнеш

С

Боряна СТАЕВА
лънчев, топъл летен ден. Група инвали
ди, любители на природните красоти
от клуб “Зорница” с председател Катя
Славова, сме щастливи, че преживяхме
един ден сред природните красоти на
местността “Юндола”. 3а да се осъще
стви нашето мероприятие, ни помогна
директорът на ГС “Георги Аврамов” инж.
Илия Зиврипанов. Той разреши да пол
зваме безплатно рейса на горското сто
панство. Групата пристигна на Юндола.
Забравихме за болестите си, очаровани
и възхитени от природната красота. “Ето
я нашата българска Америка” - с възхита
се провик
на
Асен
Гардански,
член на ръ
ководство
то на клуба
ни. Да, това
е така. При
стигнахме в
ловния ре
зерват
на

ловното стопанство Велинград. Той зае
ма около 6 кв. км, обхваща територия от
Пашово бърдо, Света Петка, гарата Света
Петка, пътя Велинград-Юндола и Разлог.
В него се размножават и опазват елени,
глигани, сърни, диви кози, мечки. За на
блюдение, опазване, развъждане и лече
ние на животните се грижи ветеринарен
лекар. Те се използват за промишлен
лов и за обучение на студенти от Лесо
техническия институт с преподаване по
ловно стопанство. Тук идват и чужденци
на ловен туризъм и почивка. Гората е

девствена като преди стотици годи
ни. Има различни дървесни видове:
бор, всички видове ела, леска, мура,
арония, клек и др. дървесни видове.
В гората се извършва само санитар
на сеч от специалисти. По горските
поляни в резервата има билки, боро
винки, горски ягоди, малини, къпини.
Набрахме си от това чудо на гората
и отпихме от сладостта на студената
вода. Вкусният и богат обяд ни беше
подсигурен в стола на базата на Ле
сотехнически институт – София, сре
щу минимално заплащане. Културно
и вежливо посрещнати и обслужени,
от сърце благодарим на персонала.
Така и ние, инвалидите от клуб “Зор
ница”, Велинград, изживяхме красиви
мигове сред дивната красота на Юндола.
Заредени с положителни емоции, оду
хотворени от природата, забравихме за
малко за нашите заболявания.
Хора, нека да опазваме красотите на
нашата древна Родина за нас и бъдещи
те поколения!
Велинград - август 2009 година

Български дух
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НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
Киприан

Дойран, Южен фронт, 14 септември 1918 г.

Ген. Владимир Вазов

19 септември

Цар Борис

14 септември

Въздвижение на Св. Кръст
Господен (Кръстовден)
865 – покръства се хан Бо
рис, син на Пресиян и баща на Димитър Талев
Симеон Велики.
1406 – умира Киприан, московски и всеру
сийски митрополит, родом българин от Търно
во, ученик на Теодосий Търновски и Евтимий
Търновски. Пренася в Русия традициите на бъл
гарската книжнина и на Евтимиевата школа,
новия стил в житийната литература. С негово
то име е свързано вторичното влияние на бъл
гарския език върху руския, в резултат на което
речниковият състав на днешния руски книжо
вен език е над петдесет на сто старобългарски.
1898 – роден в Прилеп Димитър Талев, уми
ра на 20 октомври 1966.
1903 – избухва Илинденско-Преображен
ското въстание в Серски революционен окръг.

15 септември

Вмчк Никита
1946 – България е провъзгласена за „Народ
на република”, с което и формално се санкцио
нира диктатурата на пролетариата.
1918 – в 4 часа и 55 минути пламва южният
фронт от Дойран до Охрид – всички френски
оръдия откриват огън и само пет минути след
това трите ударни дивизии – две френски и
една сръбска – напущат окопите и се хвърлят в
нападение. Френската артилерия не успява да
разруши гнездата на българските картечници и
минохвъргачки. Българите оказват най-яростна
съпротива. За момент настъплението е спряно.
И южно от Добро поле българи се съпротивля
ват с картечен огън. Французите са принудени
да вкарат в действие огнехвъргачки. Българите
– офицери и войници – действат с картечници
те, отказват да се предадат и оставят да бъдат
изгорени върху своите картечници. Каква ве
лика самопожертвувателност! При огромното
надмощие на неприятеля българските войски
не удържат – същия ден в осем часа вечерта
Добро поле е във френски ръце.

16 септември

Вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила
Чешка
1872 – големият Гръцки църковен събор в
Цариград обявява Българската църква и бъл
гарския народ за схизматични, за отлъчени,
понеже внасят в Църквата племенното начало
– филетизма, чуждо на църковното учение. До
това достопечално решение се стига изключи
телно поради придържането на Цариградска
та патриаршия към отдавна отживели време
то си схващания и несъществуващи права на
юрисдикция над българския народ. Българска

Мчци Трофим, Саватий и
Доримедонт
1966 – роден в Битоля Никола Гена
диев, виден юрист, оратор и политик,
убит на 30 октомври 1923 г.
1889 – роден в Севлиево Чавдар Му
тафов, художествен критик, починал на
10 март 1954 г.
1918 – 9 пехотна дивизия под ко
мандването
на ген. Владимир Вазов
Гробът на генерал Климент
Български артилеристи
отблъсква яростните атаки на съгла
Джеров на Завоя на Черна
на Дойранската позиция
шенските войски при Дойран. Раз
разяват се трите кръвопролитни сражения в
та църква във вид на Българска Екзархия две завоя на река Черна, приток на Вардар. Там е
години наред се опитва да намери условия най-издадената позиция на Южния фронт през
за почтено общение с патриаршията съглас Първата световна война. Жертвите са много.
но фермана. Всички опити пропадат поради Боят при Черна намира отражение и в българ
неотстъпчивостта на патриаршията. Българс ската поезия. В стихотворението „Задушница”
ките църковни дейци, духовници и миряни се Димитър Пантелеев предава по следния начин
виждат принудени да прогласят независимост вестта за смъртта на баща си:
та на Българската църква, което се извършва
Отминаха ме рой години
на тържествено богослужение на 11 май 1872
от оня летен, слънчев ден,
г. в българската черква в Цариград. Схизмата
дошъл за мир благословен
е привиден отговор на този акт и продължава
от небесата чисти, сини,
до февруари 1945 г., когато се вдига като нещо
когато в улицата тиха
вече напълно абсурдно.
изтича майка ми при мен,
1875 – избухва Старозагорското въстание.
прегърна ме и в мраз студен
1946 – малолетният цар Симеон II заедно с
сълзите й ме потопиха.
цялото си семейство напуска България.
О, помня мъката безмерна,
щом полумъртва рече тя:
– И твоят млад и горд баща
17 септември
пронизали са го при Черна!
Мчци София, Вяра, Надежда и Любов
1912 – обявяване на мобилизация на Българ
ската армия за участие в Балканската война.
20 септември
1918 – войските на Антантата извършват про
Вмчк Евстатий и дружината му
бив при Добро поле в Македония. Започва вой
1880 – роден в Стара Загора художникът
нишки метеж в българската войска.
Атанас Михов.
1886 – в тревожното време след наложената
1885 – основан Българският червен кръст.
от руския император Александър Трети абдика
1907 – роден в Казанлък художникът Ненко
ция на българския княз Александър Батенберг Балкански.
австро-унгарският дипломатически представи
1869 – великият везир Али паша вика при
тел в София уведомява българското правител себе си комисарите Стоянович, Кръстевич и
ство, че ако България избягва да дава повод за Хаджи Иванчо, за да им съобщи, че е приготвен
външна намеса, тя може да разчита на Австро- ферман за решението на българския църков
Унгария за защита на независимостта си от рус но-народен въпрос. Това той прави в изпълне
ки посегателства. В същото време английският ние на едно дадено на руския посланик граф
външен министър лорд Идеслей съветва бъл Игнатиев обещание през първата половина на
гарите да побързат с избора на нов княз, макар септември. Тримата българи остават благодар
Русия да настоява да не се избира княз, та стра ни, но Али паша им заповядва да пазят строго
ната да се управлява от руски комисар. Следват мълчание по редица съображения. Али паша
изявления на отговорни държавници в англий през цялото време поддържа у граф Игнатиев
ския, австрийския и унгарския парламент, а анг погрешното убеждение, че ферманът се ос
лийското външно министерство отправя про новава на едно взаимно постигнато решение
тест до Русия по свалянето на княз Александър между българи и гърци, но когато ферманът
Батенберг и по действията на русите в България. се издава през февруари 1870 г., Игнатиев виж
Всичко това насърчава Регентството, начело със да, че турското правителство – покрай всичко
Стефан Стамболов, в борбата му за запазване друго – преследва целта да внесе трайно раз
независимостта на България от руските посега единение между двата народа. Вместо да се
телства.
включат всички населени с българи епархии
към Българската Екзархия, турското правител
ство постановява в член 10 за редица епархии
18 септември
Преп. Евмений, еп. Гортински Чудотворец да се произведе народен плебисцит. Само ако
906 – умира Пловдивският митрополит Ната две трети от населението се изкаже в полза на
наил, пръв екзархийски владика в Охрид, роден присъединението към Екзархията, епархията
ще се постави под нейно ведомство.
в с. Кучерища, Скопско, през 1818 г.
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ГЕРМАНСКИ ИЛИ
ТРАКИЙСКИ НАРОД СА
Димитър
ХАЙДУТОВ
Изгубването
на
собствените ни исто
рически сведения ни
принуждава да тър
сим индиректни връз
ки с миналото, за да
възстановяваме мал
ко по малко образа на
нашите предци. Една
от тези връзки с ми
налото ни е известна
от историята на съсе
дите ни. Източниците
сочат сигурно за наш
съсед през Ранното
Средновековие - на
рода на готите, които
по-старите източници
наричат гети. Според
историка на готите
- Йорданес, те и бъл
гарите са родствени
народи. Той сочи за
време на първи ак
тивен контакт между
тях средата на ІІ век
от н. е., когато бълга
рите нападат готите в
Таврия, прогонват ги
от полуострова, по
коряват и включват в
империята си източ
ната им групировка,

станала известна с
името
„остроготи”.
Западната групиров
ка, т. нар. „визиготи”,
напуска пределите на
Източното Средизем
номорие и се устано
вява във Франция и
Испания.
В Битката на наро
дите при Троа на Ка
талунските полета в
451 година си дават за
последен път реши
телно сражение ви
зиготите и българите
на Ирник Велики, ос
танал в историята с
готското си име Ати
ла. Там съюзниците на
Рим са пометени, кра
лят им е убит, а пре
столонаследникът е
тежко ранен. Главно
командващият загу
бил управлението и
в края на боя трудно
се добрал до остатъ
ците на войската си.
Независимо от ясните
белези на трагичното
поражение на готи
те, които са главните
сили на римската вой
ска на полето на боя,
в историята остава

ГОТИТЕ
легендата, изфабри
кувана от Йорданес,
че Аеций Флавий е
победил Атила в това
сражение.
Миналото и гене
зисът на готите са
интересни не само за
нас, но и за световна
та историческа наука,
защото съществува
хипотеза за произ
ход на германците от
автохтонното населе
ние на земите между
Рейн и Елба и от пре
селилия се там през
V-VІ век германски
народ на готите.
В историческата
наука няма единно
мнение по въпроса за
произхода на готите.
Най-обширни сведе
ния за историята на
този народ дава ви
зантийският историк
Йорданес. В своята
книга „Произход и

дела на готите” той
разказва, че неговият
народ на готите е съз
даден на Скандинавс
кия полуостров, откъ
дето се преселил още
в древността в района

на Черно море. След
началното заселва
не готите направили
едно завъртане през
целите Балкани, след
което се установили
в земите по средно
то и долното течение
на Дунав и по цялото
протежение на се
верния бряг на Черно
море до Меотида. Дъл
бочината на заселване
на крайбрежието на
Черно море към на
чалото на новата ера,
според сведенията на
Йорданес, е стигала
до ареала на славяни
те, което предполага
района на северните
склонове на Карпати
те и средното течение
на Дон. В легендите
на готите за най-да
лечното им минало
присъства един мно
го любопитен период.
Според тях преди но
вата ера те обитавали
Мала Азия, откъдето
били прогонени с
война. През периода
на пребиваването им
в Мала Азия водили
успешни войни с Еги
пет. Това съвпада със
сведенията за държа
вата на хетите и за

войната им с ассирий
ците, които унищо
жили тази държава.
Легендата, свързана
с близостта на име
то на известния от
античността народ с
едното от имената на
народа на Йорданес
- гети, дава възмож
ност да се търси връз
ка между тях, както и
за идентификация на
загадъчните изчезна
ли от историята хети,
след които има до
статъчно следи от ма
териална култура.
Ако вземем за
вярно сведението от
легендите на готите,
което предава Йорда
нес, че те са дошли в
района на Черномо
рието пряко от Скан
динавия, неминуемо
трябва да се съгла
сим, че са германски
народ.
На това сведение
се опира цяла школа
историци. В самата
Германия тази хипоте
за има сериозни опо
ненти, сред които са
покойният професор
Ганчо Ценов и него
вият изявен последо
вател професор Асен
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Чилингиров. Преди
не много време из
лезе двутомна книга
на последния - „Готи
или гети”, в която по
един убедителен на
чин е изложена цяла
система анализи на
множество изследва
ния върху артефакти
от готски произход,
които недвусмислено
сочат, че този народ е
един от тракийските,
за които е вече ясно,
че са келти и няма
нищо общо в произ
хода си със Сканди
навия и германците.
Работата на профе
сор Чилингиров дава
една задълбочена и
ясна представа за на
чина на живот на този
народ за неговата ма
териална и духовна
култура и не оставя
място за съмнения
по принадлежност
та му към групата на
келтските народи или
за някаква германска
следа в произхода му.
Освен известни
те артефакти, които
маркират следите на
материалната култу
ра на готите, в полза
на тракийската връз
ка са и сведенията на
документите. Когато
Йорданес говори за
духовността на свои
те хора, споменава в
книгата си ”Произход
и дела на готите” един
заслужаващ внима
нието на изследова
теля факт:
„…(40)Защото готите някога са били
по-мъдри от другите
варвари и подобни на
гърците, както разказва Дио, който написа историята им
и хрониките с гръцко
перо (в гръцки манастир). Той казва, че
онези от тях, които
са от благородно потекло, от които техният крал и свещеници са определяни, са
били наричани първо
Тарабост-есеи и след
това Пилеати. Освен
това, така високо са
възхвалявали готите
Марс, когото съчиненията на поетите
наричат бог на войната, защото било
известно, че е роден
между тях. Поради
това Вергилий казва:
”Възпетият баща
управлява сражения-

та на готите.”
“(41)Марс винаги е
бил почитан от готите с жестоки обичаи и пленници са били
убивани като негови
жертви. Мислели, че
той, който е господарят на войната,
трябва да бъде умиротворяван с проливане на човешка кръв.
На него посвещавали
първата част от
плячката и в негова
чест обезоръжените
противници закачали
на дървета. И те имали повече от другите
народи дълбоко религиозен дух, започвайки
с култа към този бог,
който изглежда да им
е бил наистина даден
от предците…”
Този факт на осо
бена почит на бога
на войната от готите
много напомня све
дението на Цезар от
„Галската война” за
нравите на галите,
с които като консул
водил дълга и тежка
война:
„…16. Всички гали
са извънредно набожни. Затова хора, поразени от тежка болест или прекарващи
живота си на война,
принасят или дават
обет да направят човешки жертви. С това
при тях се занимават
друидите.
Именно
галите мислят, че
безсмъртните
богове може да бъдат
омилостивени с принасянето на човешки
живот в жертва. При
тях се правят също
и обществени жертвоприношения от
този род. Някои племена употребяват
за тази цел огромни
чучела, направени от
пръти, членовете, на
които пълнят с живи
хора. Те ги подпалват
отдолу и хората изгарят в пламъка. Но
по тяхното мнение,
още по-угодно на безсмъртните богове
е да се принесат в
жертва заловените
при кражба или друго
тежко престъпление.
Когато такива хора
не стигат, тогава те
прибягват до принасяне в жертва на невинни.
17. Измежду боговете те най-много

почитат Меркурий.
Той има повече от
всички други богове
изображения. Него те
считат за изобретател на изкуствата.
Считат го за водач
по пътя и придружител на пътешествениците. Мислят, че
той много помага за
натрупване на пари и
в търговските работи. След него те почитат Аполон, Марс,
Юпитер и Минерва.
За тези божества
имат приблизително
същите представи,
както другите народи. Аполон прогонва
болестите, Минерва
учи на основите на
занаятите и изкуствата, Юпитер има
върховната
власт
над небесните жители, Марс ръководи
войната (7). Пред решително сражение
те обикновено му
посвещават бъдещата плячка, а след победата му принасят
в жертва заловените
живи. Останалата
плячка събират на
едно место. В много
от общностите на
свети места може
да се видят купчини
подобни предмети.
Много рядко се случва
някой от неуважение
към този религиозен
обичай да се осмели да скрие в себе си
нещо от плячката
или пък да задигне от
купчината. Затова е
определена мъчителна екзекуция.”
За да няма обърк
ване на представите,
трябва да кажем, че
Цезар сам казва, че
гали той нарича хо
рата, които на собс

твения си език се на
ричат „келти”. Затова
в този текст името на
келтите се употребя
ва наравно с „гали”
без някаква особена
закономерност.
На същото място
Цезар дава едно мно
го скромно описание
и на религиозните
нрави на германците:
„21. Нравите на
германците по много
неща се различават

от галските. Те нямат друиди, които да
отговарят за богослужението и придават малко значение
на жертвоприношенията. Вярват само в
такива богове, които
виждат и които явно
им помагат - Слънцето, Вулкан и Луната.
За останалите богове не знаят и не са чували дори.”
Без съмнение и
двамата автори са
компетентни в тази
материя. Йорданес
е познавал от първа
ръка религиозните
нрави на своя народ.
Цезар е достатъчно
убедителен разказ
вач, истинността на
чиито сведения се
потвърждава от фак
та, че той успява да
покори както Галия,
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така и Рейнската об
ласт на Германия.
Тези трудни против
ници са изисквали от
главнокомандващия
всестранно изучава
не на обстановката на
театъра и силите на
противника. Победа
та над тях говори за
сигурно задълбочено
познаване на враго
вете с всички особе
ности на народност
ното им съзнание и
поведение.
Сравнени сведени
ята на двамата автори
говорят, че духовният
лик на готите не е от
германски тип, а от
галски. Следовател
но, свидетелството на
Йорданес за духов
ната им култура води
към извода, че те са
келтски народ. Тези
сравнения на непод
лежащи на съмнение
документи неоспори
мо отхвърлят схва
щанията, че готите са
германци от Север
ното Черноморие. Че

готи са влели кръв
та си в съвременния
германски
народ,
не ще и съмнение.
Това прави днешните
германци в някаква
степен наследници
на богата култура на
древните келтски на
роди, населявали се
верните брегове на
цялото Средиземно
море от Меотида до
Британия.
Ареалът на посе
ление на готите не
предполага практи
куване на лов и съби
рачество, които са
основните занятия на
германските племена
до приобщаването
им от Римската импе
рия. Географски той
заема територията на
европейските степи,
където количеството
на ловните животни

е ограничено. Там
практически
отсъ
стват обширни за
блатявания, които са
източник на храна за
ловен народ. В замя
на на това, тези земи
дават благоприятни
условия за развитие
на подвижно живот
новъдство и в близост
до реките - за земеде
лие. В съответствие с
климатичните усло
вия на ареала арте
фактите, останали от
готите, показват, че
те са преобладаващо
скотовъден народ с
присъствие на черти
и на земеделска усед
налост и култура. И в
този аспект на живота
на готите те се опре
делят като келтски, а
не германски народ.
По същото време
ловно-събирачески
те народи населяват
северната и средната
полоса на Европа, из
пълнени с множество
реки, езера и блата,
където по него време
има изобилие на ди
веч и годни за храна
диви растения. Зато
ва там са се устано
вили ловните народи
- германци, славяни
и угро-фини. Южно
от тях се заселват
скотовъдните, а още
по-южно са земедел
ските народи. Готите
през цялото време
на присъствието си в
историята са населя
вали ареала на ско
товъдните и частично
- на земеделските на
роди.
Цезар описва га
лите като земеделски
народ с определено
отседнал начин на жи
вот. Те строят защите
ни с крепости градо
ве, като максимално
използват защитните
свойства на мест
ността и общите при
родни и климатични
условия на страната.
Германците са описа
ни от него като ловен
народ. Главната осо
беност на тяхното за
селване е осигурява
нето на широки про
странства ненаселена
територия, които са
необходимо условие
за практикуването на
лов.
„…3. По техните
разбирания, колкото
е по-голяма пусти-
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Родов корен

нята около границите на страната,
толкова по-голяма е
славата й. Това е признак, че много народи
не са в състояние да
се борят с нейната
сила. Така от едната
страна на швабите казват, че лежи
пустиня около шест
хиляди мили…” („Гал
ската война” - Книга
четвърта)
При това не бива
да се забравя, че
свързването на даден
народ с определен
начин на поминък
- ловен, скотовъден,
земеделски, не озна
чава, че той не прак
тикува изобщо други
форми на стопанска
дейност. Става въпрос
за основния поминък,
който определя ритъ
ма на живот, начина
на заселване на хо
рата и типа на мате
риалната и духовната
им култура.
Йорданес в „Про
изход и дела на готи
те” не дава преки све

много интересно све
дение, което не бива
да се изпуска от вни
мание. Според него,
религиозната култу
ра на галите от кон
тинента се опира на
религиозната култура
на британските келти.
Религиозното
обу
чение на бъдещите
друиди от континента
се съсредоточавало
на Острова:
„…Друидите вземат дейно участие
в работите по почитането на боговете,
наблюдават за правилата на обществените жертвоприношения, тълкуват всички
въпроси, които се отнасят до религията.
При тях постъпват
много младежи за
обучение в науките
и въобще те се ползват у галите с голяма почит. Именно те
произнасят присъди
почти по всички спорни дела - обществени и частни. Дали е
извършено престъп-

начин, се счита за безбожник и престъпник.
Всички странят от
него, избягват да го
срещат и да разговарят с него, за да не си
навлекат беди, точно
както от заразно болен. Както и да търси,
за него няма съд. Няма
и права на каквато и
да е длъжност. Начело на друидите стои
един, който се ползва
сред тях с най-голям
авторитет.
След
смъртта му го наследява най-достойният, а ако такива
са няколко, друидите
решават с гласуване.
Понякога спорът се
решава даже с оръжие.
В определено време на
годината друидите се
събират на заседание
на осветено место в
страната на карнутите, която се счита
за център на цяла Галия. Там, отвсякъде се
събират все ищци и се
подчиняват на решенията и присъдите.
Тяхната наука, както

се е разпространила.
Етническата общност
на островните и кон
тиненталните гали за
Цезар е без съмне
ние. Така осъзната ин
формацията от Цезар
за нравите на галите
води до извода, че
келтските народи са
създадени на Британ
ските острови и оттам
те са се разселили на
континента. Разпола
гането на келтския на
род на готите северно
от Черно море и по
средното и долното
течение на Дунав го
вори за обширен ре
гион на заселване на
тези народи от Бри
тания до Източното
Средиземноморие.
Погледнато така, пре
данието на готите, че
идват на Черно море
откъм Скандинавия,
може да намери сво
ето обяснение. Изли
зането на тази група
келти в най-дълбока
древност може да е
станало поради ус
ловията на проходи

дения за типа на ма
териалната култура
на готите, но намере
ните следи от техните
поселения, които са
описани и анализира
ни в книгата на про
фесор Чилингиров,
определено говорят
за земеделски народ,
което съответства на
писаните сведения
за типа на духовната
култура на готите.
За келтските наро
ди Цезар дава едно

ление или убийство,
дали има жалба за наследство или граници
- решават същите
друиди. Те определят
наградите и наказанията. Ако някой,
било то личност или
пък целият народ, не
се подчини на тяхното решение, те го
отлъчват от жертвоприношения. Това
при тях е най-тежкото наказание. Който
е отлъчен по този

мислят, е възникнала
в Британия и оттам
е пренесена в Галия. И
до днес, за да се запознаят с нея в дълбочина, отиват там, за
да я изучават…” (Гал
ската война” - Книга
шеста)
От този факт мо
жем да стигнем до из
вода, че религиозната
култура на континен
талните гали идва от
острова, че на него тя
е създадена и оттам

мостта на територи
ята и съпротивата на
местното население
по море в северна по
сока и да е продължи
ло през Скандинавия
и Балтика към Цент
рална Европа и Чер
номорието. Текстът на
Йорданес предполага
движението на готи
те към Черно море
да е станало в найдълбока древност и
да се очаква точност
на сведението, е не
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възможно, но то дава
основание да се ана
лизират вероятните
пътища на миграция
на народите по него
време.
Съвпадението на
ареала и времето на
присъствие по наши
те земи на готите и
тракийските народи
на даките и мизите,
характерът на мате
риалната култура и
митологията, показ
ват, че т. нар. траки са
келти и че готите са
траки. Следователно,
ареалът на заселване
то на келтите е обхва
щал цялата територия
на южната полоса на
Европа от Британия
до целия регион на
Източно Средиземно
море с Мала Азия и
Леванта, като засел
ването е вървяло от
запад на изток. По
тази причина езиците
на източните келти са
изостанали в разви
тието си от основната
група и са се консер
вирали в определена
степен.
Намиранетонакелт
ски произход на готи
те дава основание да
се мисли, че нашият
народ, който според
Йорданес е родствен
с готите, е също от
келтски
произход.
Така могат да бъдат
обяснени странните
лексически връзки
между
българския
език и английския, и

шотландския, които
намираме в такива
думи като името на
Сливен, името на Ох
рид, името на Търно
во, думите: „шиле”,
„весло”, „мака”, „пика”
и много други, кои
то говорят за много
близка родственост
на толкова раздале
чени в пространс
твото народи. Това
обяснява и близките
генни връзки между
съвременните бълга
ри и англичаните, на
които генетиците се
чудят.
Съвпадението във
времето и простран
ството на ареалите
на готите и кутри
гурите, които без
условно са част от
българския
народ
в навечерието на
Завръщането ни на
Балканите и сведе
нието на Прискус Па
нийски за мястото на
езика на готите в дър
жавата на българите
от V век като офици
ален държавен език,
ни дават основание
да се вгледаме много
задълбочено в тази
материя. И ако обек
тивните резултати
на изследванията на
този въпрос дадат
очаквания резултат,
ще се окаже вярно
твърдението на го
лемия български ис
торик Ганчо Ценов,
че българите са един
от готските народи.
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Природа, здраве
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ГРОЗДОЛЕЧЕНИЕ
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
Съвременната меди
цина е установила, че
лечението с грозде нор
мализира ритъма на сър
дечните свивания и арте
риалното налягане, въз
становява кръвотворния
процес, понижава съдър
жанието на холестерин
в кръвта. Тъмното грозде
има лечебен ефект върху
дихателните пътища и бе
лите дробове. Доказано е
също, че при хората, кои
то редовно провеждат
курс на лечение с грозде,
се нормализира сънят,
намалява се задъхването.
Медиците препоръчват
да се яде грозде от умо
рените и особено от хо
рата с изтощена нервна
система.
Монозахари
дите – глюкоза, фрукто
за, захароза, които се
съдържат толкова мно
го в този плод, подобно
на майчиното мляко и
меда, веднага постъпват
в кръвта и бързо се усво
яват. Ефектът се усилва от
цял комплекс минерал
ни соли, микроелементи
и витамини, които въз
действат положително на
мускулния тонус, преди
всичко на сърдечния.
За лечението с гроз
де са чували всички и
все пак мнозина все още
смятат, че за терапевти
чен ефект е достатъчно
само да се ядат вкусните
зърна. Гроздолечение
то си има свои правила.
За някои хора плодове
те на слънчевата лоза
са полезни, но за други
- не. Не се препоръчва
гроздето да се съчетава
с мазни и солени храни,
а така също с мляко, пре
сни зеленчуци и плодове,
спиртни напитки, бира,
минерална вода, особено
газирана. Ако вие искате
да получите реална пол
за от гроздето за вашия
организъм, този плод
трябва да заема отделно
място във вашето меню.
Има и още едно прави
ло, за което малцина зна
ят - гроздето трябва да
се  употребява за ядене
едва 2-3 дни, след като е
откъснато от лозата.
За тези, които боледу
ват от захарен диабет, ос
три и хронични колити,
остри форми на туберку

лоза, затлъстя
ване и хиперто
нии, а така също
страдащи от яз
вена болест на
стомаха и два
надесетопръст
ника, гроздето
е изцяло про
тивопоказно.
Като се отчи
та, че гроздето
действа много
ефективно като
слабително и
пикочогонно средство,
добре е то да се употре
бява при заболявания на
бъбреците, например ос
тър и хроничен нефрит
и при болести на черния
дроб. Освен това лече
нието с грозде помага
за избавяне от пикочна
та киселина, препятства
образуването на камъни
в бъбреците, пикочния и
жлъчния мехур.
Искате ли да използва
те гроздето за лечебни
цели, добре е да знаете,

дукт, спомагащ за
заздравяване на
ноктите и на коса
та, участва в обра
зуването на нови
те клетки.

редната си диета. Вече го
има в изобилие навсякъ
де, от всички сортове и от
двата вида – бяло и чер
вено. Този плод е изклю
чително полезен, който
има не само тонизиращо
въздействие за организ
ма, но също така подмла
дява и освежава, дарява
организма със сила и
енергия, защото съдържа
много витамини, ензими
и минерали. Всички те
заедно помагат за отде
ляне и стопяване на маз
нините. Също така има

че то трябва да се упот
ребява два часа преди
или след хранене. За
едно денонощие може да
се изядат не повече от 2
кг грозде, а сокът не бива
да превишава 1,2 литра.
Курсът на лечение обик
новено продължава 3-4
седмици. Препоръчител
ният режим е такъв: в
първите три дни се ядат
по 100 грама грозде 5
пъти на ден, на 4-ия ден
– до 1 кг, по-нататък се
добавя по малко коли
чество ежедневно, така
че на 7-ия ден теглото да
стигне 2 кг. При това ци
пата и семената е добре
да не се поглъщат.
Освен това гроздето е
най-добрият плод за ран
ната топла есен, с който
можете да проведете по

антиокислителен ефект
и с това си мощно оръ
жие пречиства отровите
в организма. Подпомага
работата на черния дроб,
подобрява дейността на
бъбреците и на дебелото
черво, както и създаване
то на червените кръвни
телца. Този кехлибарен
плод се грижи директно
и за нервната система.
Наред с антиоксидантите
съдържа група витамини
С, Е, В5 и елемента цинк.
Укрепва кръвообраще
нието, като предпазва
сърцето от аномалии,
укрепва вените и про
ходимостта на кръвта в
тях, освежава и разкра
сява кожата. Освен като
много вкусен сочен плод
гроздето е отличен про

ЛЕЧЕБНИТЕ
СОКОВЕ
Сокът от грозде е най-добрият от плодовите
сокове.
Прите
жава тонизиращо
и общоукрепва
що действие и се пре
поръчва при изтощена
нервна система и при
преумора. Богатото съ
държание на гроздова
захар дава антитоксич
ните свойства на сока,
положителното влияние
върху тонуса на мускули
те, особено на сърдечния.
Благодарение на глюко
зата калоричността на
сока е висока. Притежава
бактерицидно и пикочо
гонно, слабително, пото
отделящо действие, има
отхрачващи
свойства,
понижава съдържанието
на холестерин в кръвта
и артериалното наляга
не, важно за поддържане
на работоспособността в
напреднала възраст. Пие
се преди ядене на три
пъти дневно. Започва се
с приемането на половин
чаша и към края на кур
са – след месец – месец и
половина, се стига до две
чаши на прием. Ако сис
темно пиете гроздов сок,
въздържайте се от прием
на мляко, кисели плодо
ве, спиртни напитки и ми
нерална вода, за да не се
предизвика излишно на
прежение в червата. При
склонност към повръща
не не пийте в големи ко
личества, също при заха
рен диабет, затлъстяване,
язвена болест на стомаха
и дванадесетопръстника,
хронични възпалителни
процеси на белите дро
бове.

Природа, здраве
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КОРОКОВ ДЪБ
сем. Букови FAGACEAE

Quercus suber L.
Корковият дъб е вечнозелено дърво с височина до 15 м (20) и диаметър до 1 м. Короната е мощна и широко разперена. Клоните и стъблото са покрити с дебел слой
от корк, който може да достигне до 30 см
дебелина. Листата са прости, с променлива форма и големина. Отгоре са лъскави,
тъмнозелени, а отдолу - гъсто овласени.
Опадват на втората година.

Жълъдите са яйцевидно удължени,
събрани по няколко (1-3). Плодовете узряват
за една година през септември, октомври.
За посев се съхраняват в полиетиленови чували в хладилни камери при температура
от 0 до -2°С. На 15 дни се прави аерация на
посевните материали за 25-30 минути. Така
жълъдите се запазват до използването им
през февруари.
Корковият дъб е бавнорастящ дървесен
вид, а пределната възраст, до която достига, е около 300 години. Той е светлолюбив,
сухоустойчив и топлолюбив. Към ниските температури е чувствителен, като при
-15°С частично измръзва. Невзискателен е
към почвените условия и понася добре сухите и бедни почви.
Разпространен е в западните части на
Средиземноморската област, като расте на
сухи и припечни места до 400-500 м надм.
в. У нас през 1954 г. близо до гр. Петрич е
създадена първата семепроизводна градина
от корков дъб, която се използва като източник на семена за производство на фиданки.
Производствени култури от този вид са
създадени на много места в южната част на
страната.
Източници:
1. Милев М., П. Александров,
К. Петкова, Н. Илиев, Посевни
материали от широколистни
видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М. Милема,
Декоративна дендрология,
Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М.,
Б. Бузов, Горски култури,
Матком, 2002 г.
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Клуб по интереси “Родолюбие”

към съюз на пенсионерите 2004, гр. Варна
Уважаеми
г-н Панчев,
Уважаема
редакция,
Приемете сърдечни поздрави от слънчева и приветлива
Варна, град-мечта за
много хора. А през
лятото нашият град
е културната столица на България. От
месец май до септем
ври Варна е домакин
на музикални, театрални и кинофестивали. Тук си дават
среща най-добрите
певци, музиканти и
артисти. Програмата
на “Варненско лято”
изобилства от симфонични и оперни
спектакли.
Това лято Община
Варна подари на варненци и гостите изобилие от симфонични концерти, които
бяха безплатни. Ние,
пенсионерите, сме
благодарни за този
жест на Общината и
отдел “Култура”, защото според интересите си можахме да
бъдем съпричастни
към културния живот
на нашия град.
Уважаема редакция, след месец се
навършва една година от създаването
на клуб “Родолюбие”.
Първата ни сбирка
беше посветена на
Николай Хайтов, което ни беше подсказано от вашия вестник.
А и сега четем интересни теми от него
и споделяме мисли.
Затова искахме да ви
разкажем за някои
наши мероприятия,
които проведохме
през последните месеци.
На 25-и март т. г.
- Благовещение, посетихме музикалнопоетичния спектакъл
“За вярата българска”, организиран от
църквата, в лицето
на негово Преосвещенство Варненския
и Великопреславски
Митрополит Кирил и

Отдел “Духовност и култура”
към Община
Варна. Постановката отрази
действителни
събития, станали в градовете
Шумен
и Провадия и
провадийските села Кривен
и Равна през
1456 г., когато
се извършвало масово потурчване на
българите по
нашия край.
Спек так ъ лът
бе с благотворителна цел
и освен с билетите, всеки
участва с личната си лепта за построяване
на нов християнски
храм в нашия град.
През месеците април и май последваха няколко поетични
срещи. Свои стихове
четоха наши талантливи членове: Антон
Карбов, Димо Димов,
Мими Николова, Таня
Христова и Мария
Радойчева. Срещите
се превърнаха в едно
непринудено споделяне на мисли и емоции. Имаше сълзи,
имаше и смях. Във
въздуха се носеше
усещане за пълнота
в душата, чувство за
приятелство и съпричастност.
През юни разгледахме тема от трилогията на Милан Миланов “Тайните подземия на България”.
Темата предизвика
оживени дискусии.
На 27-и и 28-и юни
клуб
“Родолюбие”
заедно с ръковод
ството на СП-2004
р-н “Одесос” организира
двудневна
екскурзия, в която
участваха и редови
членове на съюза.
Това беше първата
пътуваща сбирка на
клуба, посветена на
историята на нашата
средновековна сто-

лица Велико Търново
и Арбанаси. В автобуса бе поднесена
информация за тези
селища, за тяхното
историческо и културно развитие.
Първо посетихме
Арбанаси и двата манастира край селището - “Светите апостоли Павел и Петър” и
“Успение Богородично”, където се намира чудотворна икона
на Св. Богородица
- Троеручица. Връзката между Арбанаси
и Варна е стара и от
огромно значение.
Преди повече от 150
г. родолюбиви българи издействат от
султана разрешение
да се открие първото
българско училище в
нашия град. По препоръка на Петко Р.
Славейков за учител
е изпратен Константин Арабаджиев от
Арбанаси, който заедно с децата учи и
техните родители. По
здравословни причини след дълги години той се прибира в
Арбанаси. След време във Варна е построено ново училище.
Константин Арабаджиев е поканен и
прави първата копка
на новото българско
училище, което прие

ма за патрон името
на Арабаджиев. И до
днес училището носи
неговото име.
Първият ден от екскурзията беше посветен на още един
интересен манастир
край Търново - Патриаршеския, който
се намира сред величествена и девствена
природа. Игуменката
ни разказа подробно за неговата история, за делото на
Патриарх Евтимий, за
основаването тук на
Търновската книжовна школа.
Развълнувани от
чутото, слязохме в
Търново, където ни
очакваше изненада.
Сред нас беше колежката ни и член
на клуба Пенка Балева - 74-годишна. Тя
осъществи своя  36-и
бънджи скок, този път
от Стамболовия мост
в Търново, а седмица
по-късно тя направи своя 37-и скок от
моста на Витиня.
Вечерта посетихме светлинното шоу
“Звук и светлина”, за
което имахме предварителна резервация. Една уникална
атракция, която чрез
специално записана
музика и светлинни ефекти на фона

те). Такъв мост със сувенирни магазинчета
има само във Флоренция - Италия. От
сградите най-интересна е тази на Учредителното събрание
във Велико Търново.
Там е приета Търновската конституция
през 1879 год.
На 28-и след обяд
потеглихме за Варна.
Микрофонът в автобуса беше на всички.
Пяха се песни, рецитираха се стихове,
разказваха се случки.
Екскурзията, освен в развлечение, се
превърна за всички
нас в един значим по
съдържание открит
урок по история на
на хълма “Царевец” България.
пресъздава и проУважаема редакследява създаванеция,
моля да ни изто на Българската
държава през 681 вините за обстоятел
г., нейните борби за ствения разказ (почукрепването й до ти като отчет) за
мирния и градивен последните ни меро
труд на свободолю- приятия, но това е
бивия български на- част от живота на клуб
“Родолюбие”. Почувсрод.
Към 11 часа вечер- твахме се задължени
та групата отпътува да го споделим с вас.
за Трявна, където Следващата наша цел
пренощува в подно- е екскурзия до Родожието на Балкана. На пите и посещение на
другия ден разгле- с. Гела, тъй като ще
дахме старата част продължим темата за
на града, къщата-му- Орфей.
Накрая искаме да
зей на Петко и Пенчо
Славейкови, обяд- изкажем нашата блавахме и отпътувахме годарност към всичза Дряново, родния ки вас и специално
град на нашата ко- към г-н Панчев за
лежка Балева. Съща- жеста, който правите
та подари на групата към членовете на на(в смисъл заплати) шия клуб и ни изпраедно посещение в щате в. “Родово имемузея на Кольо Фи- ние”. Благодарим за
чето.
Изслушахме последната пратка.
чудесна беседа за Темите, които предживота и работата на лагате във вестника,
Майстор Кольо Фиче- са разнообразни и
то, който от самоук се интересни за всички
превръща в майстор, нас.
Бъдете живи и
известен не само в
България. Работил е здрави, за да ни
в три насоки: строеж радвате и мотивирана мостове, жилищ- те и занапред.
ни сгради и църкви.
С уважение към
Забележителни
са
всички вас
мостът край гр. Бяла,
Ж. Георгиева,
закритият мост край
председател
Ловеч (единствен по
на клуба
рода си на Балкани-
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Дух и материя

СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

Но да се върна при лунната светлина и тревата. Когато рапирата ми достигна целта си, настъпи осезаема пауза, Фортини не падна веднага. Аз не издърпах рапирата си веднага. Цяла
секунда стояхме така – аз разкрачен и изпънат,
тялото издадено напред, дясната ръка протегната хоризонтално; острието на рапирата на
Фортини толкова зад мен, че ръката му, стискаща ръкохватката, бе леко допряна до лявата
ми гръд, тялото му сковано, очите отворени и
блестящи.
Така, като статуи, останахме ние тая секунда и аз се кълна, че другите около нас не са
могли веднага да разберат какво е станало.
Тогава Фортини изпъшка и леко се изкашля.
Скованото му тяло се поотпусна. Ръкохватката
и ръката, опрени на гърдите ми, потрепнаха,
после ръката се смъкна надолу така, че върхът
на рапирата опря на моравата. По това време
Паскини и дьо Гонкур бяха изтичали при него
и той падна в ръцете им. Уверявам ви, че беше
по-трудно да издърпам рапирата си, отколкото
да я вкарам. Плътта му се свиваше около нея,
сякаш не искаше да я пусне. О, повярвайте ми,
трябваше да употребя определено физическо
усилие, за да се освободя от това, което бях
сторил.
Но болката от издърпването, изглежда, му
върна за миг живота и волята, защото той се
освободи от приятелите си, изправи се и вдигна рапирата за поздрав. Аз направих същото,
изумен, че това беше възможно. Бях го пронизал на височината на сърцето и въпреки това
не бях засегнал нито едно важно място. След
това и преди приятелите да успеят да го прихванат, кръката му се подгънаха и той рухна
тежко на земята. Те го сложиха по гръб, но той
бе вече мъртъв, лицето му призрачно неподвижно на лунната светлина, а дясната ръка все
още стиснала рапирата.
Да, наистина, страшно лесно е да убиеш човек.
Ние вдигнахме рапирите за поздрав към
приятелите му и щяхме вече да си тръгнем, когато Феликс Паскини ме задържа.
– Извинете – казах аз. – Нека го оставим за
утре.
– Трябва само да се дръпнем малко настрана – настоя той, – където тревата е още суха.
– Нека тогава аз да я намокря зарад вас, Сент
Мор – замоли ми се Лафрант, петимен и той да
види сметката на един италианец.
Аз поклатих глава.
– Паскини е мой – отговорих. – Той ще бъде
първи утре.
– Нима има и други? – попита Лафран.
– Вижте какво ще ми каже дьо Гонкур – усмихнах се аз. – Струва ми се, че той вече претендира да бъде трети.
При тези думи Гонкур с притеснение изрази мълчаливо съгласие. Ланфран го погледна
въпросително и дьо Гонкур кимна.
– А след него, не се съмнявам, идва петлето… – продължих аз.
И още не бях довършил, когато червенокосият дьо Вилардуен се приближи по осветена-

та от луната трева.
– Поне него ще го взема аз – възкликна Ланфран с почти умоляващ глас, толкова голямо
бе желанието му.
– Попитайте го – изсмях се аз и се обърнах
към Паскини. – Утре – казах. – Посочете времето и мястото и аз ще бъда там.
– Тревата е чудесна – подразни ме той, – мястото е чудесно и аз съм решил Фортини да ви
има за другар тая вечер.
– По-добре би било да го придружава прия
тел – ухапах го аз. – А сега, с ваше позволение,
аз трябва да си вървя.
Но той ми се изпречи на пътя.
– Който ще да е – каза той, – но да свършим
сега.
За първи път с него ядът ми започна да се
надига.
– Добре служите на господаря си – подметнах аз.
– Аз служа само на собственото удоволствие
– бе отговорът му. – Господар нямам.
– Моля да ме извините, че ще си позволя да
ви кажа истината – рекох аз.
– Която е? – запита той тихо.
– Че вие сте лъжец, Паскини, лъжец като
всички италианци.
Той тутакси се обърна към Лафран и Боемон:
– Вие чухте. След това не можете да ми откажете да го свърша.
Те се колебаеха и ме поглеждаха да разберат моето желание. Но Паскини не искаше да
чака.
– Пък ако още имате някакви скрупули – избърза той, – позволете ми да ви помогна… ей
така!
И той се изплю на тревата в краката им. Тогава ядът ми се разгоря и вече не можех да се
сдържа. Сляпата ярост го наричам аз – едно
завладяващо и непреодолимо желание да убивам и да унищожавам. Аз забравих, че Филип
ме чака в голямата зала. Единственото, което
знаех, бяха сторените спрямо мен неправди
– непростимата намеса на посивелия старец
в личните ми дела, поръчението, дадено на
свещеника, наглостта на Фортини, дързостта
на Вилардуен, а сега и Паскини, изпречил се на
пътя ми и изхрачил се на тревата. Аз побеснях.
Бях жаден за кръв. Гледах на всички тези твари
като на гнусни зловонни гадове, които трябва
да бъдат премахнати от пътя ми, от този свят.
Както хванал се в мрежа лъв може да беснее
против примките, така аз беснеех срещу тези
твари. Те ме заобикаляха от всички страни.
Наистина бях попаднал в капана. Единствения
изход беше да ги изколя, да ги смажа и стъпча
в земята.
– Добре! – казах аз доста спокойно, въпреки че гневът ми беше толкова голям, че цял
се тресях. – Първо вие, Паскини… А след това
вие, дьо Гонкур?… И най-после Вилардуен?
Те всички един след друг кимнаха и Паскини
и аз се приготвихме да се дръпнем настрана.
– Понеже вие бързате – предложи ми Боемон, – и понеже те са трима и ние сме трима,
защо да не уредим въпроса наведнъж?
– Да, да! – с въодушевление извика Лафран.
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– Хайде вие вземете дьо Гонкур. Дьо Вилардуен
да остане за мене.
Но аз им махнах с ръка да се дръпнат.
– Те са тука по заповед – обясних аз. – Аз съм
този, който толкова много им трябвам, че, бога
ми, и аз се заразих от тях и искам да им видя
сметката сам.
Бях забелязал, че Паскини се дразни от бавенето ми и приказките и реших да го подразня още.
– С вас, Паскини – заявих аз, – ще свърша на
бърза ръка. Не бих искал да се разтакавате, докато Фортини чака да му правите компания…
Вас, Раул дьо Гонкур, ще ви накажа, както сте
го заслужили, задето се водите с такива лоши
другари. Вие затлъстявате и започвате да се задъхвате. С вас ще си поиграя, докато маста ви
се стопи, а белите дробове запъхтят и засвирят
като мокри мехове… За вас, дьо Вилардуен,
още не съм решил по какъв начин ще ви убия.
Тогава поздравих Паскини и двубоят започна. О, аз бях решил да бъда истински сатана
тази вечер. Бързо и бляскаво – това беше решението ми. Нито пък забравях за измамната
лунна светлина. Щях да си уредя сметката с
него, както с Фортини, ако той се решеше на
контраудар. Ако не се решеше, и то скоро, тогава щях да го приложа аз.
Въпреки че го бях раздразнил, той беше
предпазлив. И все пак аз наложих двубоят да
се развива бързо и в мъждивата светлина, осланяйки се по-малко от друг път на зрението и
повече от обикновено на осезанието, нашите
рапири непрекъснато се кръстосваха.
Почти преди да изтече първата минута на
схватката, аз нанесох този удар. С едно измамно движение, сякаш кракът ми леко се е подхлъзнал, при съвземането се престорих, че
губя допира с рапирата на Паскини, той направи опит да мушне, аз направих второ измамно
движение, този път с излишно широка защита.
Последвалото от това разкриване беше примамката, с която исках нарочно да го привлека. И наистина го привлякох. Той светкавично
се възползва от онова, което смяташе за неволно разкриване. Право и точно бе неговото
мушкане и цялото му тяло и воля бяха вложени в силата на удара. Но всичко бе лъжливо от
моя страна и аз бях готов за него. Моята рапира само леко допря неговата и двете се плъзнаха една по друга. Тогава китката ми се изви
само колкото трябваше и не повече, и отклони рапирата му към моита гърди… О, толкова
леко отклонение, само на няколко пръста, достатъчно да насочи върха на рапирата му край
мене, така че на минаване той прободе една
гънка на атлазения ми камизол. Разбира се, при
това мушкане тялото му последва рапирата, а
върхът на моята рапира посрещна тялото му
на височината на сърцето от дясната страна. И
моята ръка бе изпъната и права като стомана,
а зад ръката и стоманата – моето тяло, стегнато
и здраво стъпило.
На височината на сърцето, казвам, рапирата ми се заби в дясната страна на Паскини, но
не излезе от лявата, защото почти мина през
него, срещна едно ребро (ах, убиването на човек е касапска работа!) с такава сила и напънът
наруши равновесието му дотолкова, че той залитна назад и настрани. И още докато падаше
и преди да рухне, с едно дръпване и извиване,
аз измъкнах оръжието от тялото му.
Дьо Гонкур се втурна към него, но той му
махна да се върне при мен. Паскини не издъхна толкова бързо като Фортини. Той кашляше и
плюеше, и подпомогнат от Вилардуен, се опря
на лакът, отпусна глава на ръката и пак се закашля и плю.
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– Приятно пътуване, Паскини – присмях му
се аз в сляпата си ярост. – Моля ти се побързай, защото тревата, където лежиш, изведнъж
се измокри и ако се забавиш, ще умреш от настинка.
Когато се приготвих незабавано да започна
с дьо Гонкур, Боемон заяви, че трябва малко да
си почина.
– Не – казах аз, – още не съм загрял достатъчно. – И се обърнах към дьо Гонкур: – Сега ще
ви накарам да потанцувате и да похриптите…
Поздрав!
Дьо Гонкур не се биеше от сърце. Явно беше,
че се дуелираше под принудата на заповед.
Хватките му бяха старомодни, както можеше
да се очаква от всеки човек на средна възраст,
обаче не беше безучастен фехтовач. Беше
хладнокръвен, решителен, упорит. Но не беше
блестящ, а беше потиснат, понеже предварително знаеше, че ще бъде победен. Двайсетина пъти, както се биех бързо и бляскаво, той
беше в ръцете ми. Но аз се въздържах. Казах
вече, че имах сатанински намерения. И наистина ги имах. Аз го изнурявах. Избутах го от лунната светлина така, че почти не можеше да ме
вижда, защото аз се фехтовах в собствената си
сянка. И когато го изтощих така, че започна да
хрипти, както му бях предрекъл, Паскини, опрял глава на ръката, загледан в нас, се закашля
и забълва, като че ли повръщаше живота си.
– Сега, дьо Гонкур – съобщих аз най-сетне,
– виждате, сте съвсем безпомощен пред мен.
Мога да ви свърша по десетина различни начина. Бъдете готов, защитавайте се, защото това е
начинът, по който ще го направя.
С тези думи аз само минах от четвърта в
трета позиция и когато той се защити страхливо и несполучливо, върнах се в четвърта,
възползвах се, че се е открил и го намушках на
височината на сърцето така, че рапирата мина
през него. Когато видя този финал, Паскини се
отпусна, зарови лице в тревата, потрепери за
миг и остана неподвижен.
– Тая вечер слугите на господаря ви ще станат с четири по-малко – уверих аз Вилардуен,
преди да започнем дуела.
И какъв дуел! Хлапакът беше смешен. В каква селска школа по фехтовка се бе учил – човек не можеше да си представи. Приличаше
направо на палячо. „Кратка схватка и проста“
– отсъдих аз, а неговата червена коса сякаш
беше настръхнала от безмерна ярост и той налиташе към мен като побъркан.
Уви! Тъкмо палячовщината му ми коства живота. След като си играх с него и го подигравах за недодяланата му селящина, той така се
ядоса, че забрави и малкото, което разбираше
от фехтовка, направи широк замах с рапирата,
сякаш тя имаше тежък и остър ръб, тя изсвири
във въздуха и се стовари върху главата ми. Аз
се сащисах. Никога не ми се беше случвало толкова глупаво нещо. Той беше съвсем разкрит и
аз можех мигновено да го пронижа. Но, както
казах, аз бях сащисан и преди да се съвзема,
усетих болката от забиващата се рапира, когато
този непохватен провинциалист ме прободе и
се хвърли напред като бик, докато ръкохватката се удари в страната ми, и залитнах назад.
Когато паднах, успях да видя тревогата по
лицата на Лафран и Боемон и тържествуващото задоволство по лицето на дьо Вилардуен,
който продължаваше да ме натиска.
Аз паднах, но не стигнах тревата. Пред очите
ми на петна проблеснаха светлини, в ушите ми
проехтя гръмотевица, настъпи мрак, замержеля се мъждива светлина, която бавно се проя
сни, преряза ме раздираща болка, каквато не
се отдава на описание, и тогава чух нечий глас,

Дух и материя
който казва:
– Не мога да усетя нищо.
Познах този глас. Беше на директора Атъртън. И разбрах, че съм Даръл Стандинг, завърнал се току-що през вековете в преизподнята
на усмирителната риза в Сан Куентин. Познах
и това, че докосването от пръстите, допрели
врата ми, беше на директора Атъртън. Познах
и това, че докосването от пръстите, което измести неговите, беше на доктор Джаксън. И
гласът на доктор Джаксън беше, който каза:
– Вие не знаете как се напипва пулсът на
врата. Ето… точно тука… сложете пръстите си,
където са моите. Усещате ли? Е, така си и мислех. Сърцето е отслабнало, но работи като хронометър.
– Минали са само двайсет и четири часа –
обади се капитан Джейми, – а той никога още
не е бил в такова състояние.

– Преструва се, това е! Можете да заложите
на това – подхвърли Ал Хъчинс, главният отговорник.
– Не знам – настоя капитан Джейми. – Когато пулсът е толкова забавен, само специалист
може да го усети…
– Ами, аз съм изкарал чираклъка си в усмирителна риза – рече с надсмешка Ал Хъчинс.
– И съм ви карал да ме разшнуровате, капитан
Джейми, когато сте мислили, че съм на път да
пукна, а аз едва се сдържах да не ви се изплюя
в лицето.
– Какво мислите, докторе? – попита директорът Атъртън.
– Казвам ви, че сърцето работи великолепно
– беше отговорът. – Разбира се, той е слаб. Това
и трябваше да се очаква. Казвам ви, че Хъчинс
е прав. Той се преструва.
С палеца си той обърна единия ми клепач,
при което аз отворих другото си око и загледах
навелите се над мен.
– Какво ви казах! – тържествуващо се провикна доктор Джаксън.
И тогава, макар и да ми се струваше, че лицето ми ще се пръсне от това усилие, аз напрегнах цялата си воля и се усмихнах.
До устните ми поднесоха вода и аз жадно
пих. Не трябва да се забравя, че цялото това
време аз лежах безпомощен по гръб, с ръце
притиснати до тялото вътре в усмирителната
риза. Когато ми предложиха храна – сух затворнически хляб – поклатих глава. Затворих
очи, за да покажа, че присъствието им ми дотяга. Болката от частичното ми съживяване
бе непоносима. Усещах тялото ми да се връща
към живот. По жилите на врата и в областта
на гърдите над сърцето пробягваха болки. А
в мозъкът ми се беше задържал споменът, че
Филип ме чака в голямата зала, и ми се искаше
да се отскубна и да се върна към половината
ден и половината нощ, които току-що бях изживял в стара Франция.
И така, още докато те стояха около мен, аз
се помъчих да откъсна живата част на тялото
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ми от съзнанието. Аз бързах да се откъсна, но
гласът на директора Атъртън не ме пусна.
– Имаш ли от нещо да се оплачеш? – попита
той.
Аз изпитвах само един страх, а именно, че
ще ме разшнуроват, и трябва да ви стане ясно,
че отговорът ми не бе израз на самохвалство,
но имаше за цел да предотврати каквото и да е
разшнуроване.
– Бихте могли да позатегнете ризата – пошепнах аз, – твърде е хлабава, за да ми бъде
удобно. Аз се губя в нея. Хъчинс е глупак. Но
е и тъп. Той нищичко не разбира от зашнуроване на риза. Би трябвало да го направите отговорник на тъкачницата. Той е по-изтъкнат
представител на некъдърността, отколкото
сегашния титуляр, който е само тъп, без да е
глупак… А сега, махайте се всички от тука, освен ако можете да измислите да ми направите
нещо още по-лошо. Ако е така, останете на всяка цена. Каня ви от все сърце да останете, ако
смятате, че със слабоумното си въображение
сте измислили за мен някакво ново наказание.
– Той е побъркан, един истински, закоравял,
твърдоглав маниак! – занарежда доктор Джаксън с възторга на медик, открил нещо ново.
– Стандинг, ти си цяло чудо – каза директорът, – ти имаш желязна воля, но аз ще я пречупя, като нищо ще я пречупя, бога ми!
– А вие имате заешко сърце – сопнах се аз. – За
една десета от времето, което съм прекарал в усмирителна риза в Сан Куентин, заешкото ви сърце щеше да излезе през дългите уши.
О, това попадна в целта, защото директорът
имаше необикновени уши. Сигурен съм, че Ламброзо2 щеше да се заинтересува от тях.
– Колкото за мен – продължих, – аз ви се смея
и не мога да пожелая на тъкачницата нещо полошо, отколкото сам вие да й станете отговорник. Ами че вие се захванахте с мен и упражнихте
върху ми и сетната си подлост и въпреки това аз
все още съм жив и ви се смея в лицето. Некадърен ли? Та вие дори не можете да ме убиете! Некадърен ли? Та вие не бихте могли дори да убиете притиснат до стената плъх с пръчка динамит…
истински динамит, а не от тоя, за който сега сте се
излъгали да повярвате, че съм бил скрил!
– Още нещо? – заповеднически рече той, като
привърших диатрибата си.
И в ума ми проблесна това, което казах на
Фортини, когато ми беше дотегнал с нахалството
си.
– Махай се, затворническо псе! – казах. – Стига
си джавкал пред вратата ми!
Сигурно беше ужасно за човек като Атъртън
да бъде така нападнат от безпомощен затворник.
Лицето му позеленя от ярост и гласът му трепереше, когато ми се закани:
– Кълна ти се, Стандинг, че ще те очистя!
– Има само едно нещо, което можете да направите – отговорих аз. – Можете да позатегнете
тази нетърпимо хлабава риза. Ако не я стегнете,
ще се измъкна от нея. И пет пари не давам, ако не
дойдете пак цяла седмица или до края на десетте
дни.
И какво може да направи дори и директор на
голям затвор, за да накаже затворник, на когото
вече е наложено възможно най-тежкото наказание? Може би директорът Атъртън да беше измислил някаква заплаха, защото той заговори.
Ала гласът ми се беше засилил след толкова приказки и аз запях: „Пей куку, пей куку, пей куку“. И
пях така, докато вратата не се затръшна с дрънчене и резетата и бравите заскърцаха и застъргаха след тях.
2

италиански криминолог и психолог
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Шумеро-акадски митове

ПЪТУВАНЕ НА ИЩАР
В ПОДЗЕМНИЯ СВЯТ
В религията и митовете на народи,
които се препитавали от земеделие, цен
трално място заемат есенното загиване
и пролетното кълнене. Сред тях плодо
родието, богът на реколтата се радват
на голяма почит. Египетският Озирис,
шумерската Ищар, финикийският Тамуз,
гръцката Персефона - цялата редица от
умиращи и възкръсващи божества олицет
ворява годишния кръговрат на природата.
Тия богове наесен слизат в царството на
мъртвите, в долния свят, там прекарват
половин година, след това излизат на земя
та и отново никне трева, посевите зеле
неят, животните се размножават, започ
ва полугодишното изобилие, периодът на
жътвата. При някои народи божеството
не се завръща просто, а се възражда, какъв
то е случаят с Озирис, който се превръща
в Хор. Като разширим паралела, откриваме
разлика относно времето на пребивава
не в царството на мъртвите, съответно
на климатичните, на природните условия
на родината на мита; то може да трае и
по-малко от една година. В гръцкия мит
Персефона прекарва в царството на Хадес
само една трета от годината. И в Месо
потамия били намалени дните на престоя
в подземния свят, особено след като рели
гиозният култ се отделил от земеделието,
от плодотворната магия, която подпома
га реколтата. Според митове от по-късно
време божеството престоявало долу само
символично в продължение на три дни. Това
явление срещаме и в християнството. Исус,
който в това отношение е един от умира
щите и възкръсващите богове на древния
Изток, също слиза в подземния свят, как
то финикийският Тамуз, и след три дни се
връща.
Акадският разказ, който се занимава с
подземното пътуване на Ищар, е пример за
това, как си представяли месопотамците
устройството на света. Те си представяли
долния свят като сграда, иззидана дълбоко
в подземието, заобиколена със седем сте
ни. На всяка от седемте стени се отваря
ла врата. Който веднъж стъпел вътре, не
можел вече да се върне обратно. Това е цар
ството на мъртвите. Кръговете водят все
по-дълбоко. Средището на долния свят, до
мът на Ерескигал, е най-дълбоката точка
на всемира. Тази представа след продължи
телно странстване най-сетне заляга и във
великата поема “Ад” на Данте.
Богинята на вечерта и зората Ищар бързала за долния свят. На вратата на царството на незавръщането тя извикала на пазача
на долния свят:
- Разтвори пред мене вратата на тъмнината! Ако се противопоставиш на моята заповед, само с ръка ще разбия твоите ключалки и ще вляза! И ще изведа в царството
на слънчевата светлина жадните за живот
и любов мъртви души да изпият кръвта на

живите!
- Ни крачка напред,
богиньо! - отвърнал
смутено пазачът на
вратата. - Веднага
ще отнеса вестта за
твоето пристигане на
господарката на долния свят, Ерескигал.
Пазачът на долния
свят избързал при
богинята Ерескигал
и й известил, че нейната величайша сестра нетърпеливо чака
да бъде пусната в
царството на вечната
тъма. Ерескигал изви
кала с гняв:
- О, безумната!
Какво ли търси тук
в царството на сен
ките, където народът
на тъмнината се храни с глина и спарена
вода и треперейки,
прекарва в сковаващ мраз непресекващите
никога дни?! Иди, отвори вратата! Но не забравяй нашите строги закони!
И пазачът разтворил яките крила на вратата и смъкнал от главата на влизащата Ищар
чудната й украса.
- Какво правиш? Как смееш! - рекла възмутена богинята.
- Такъв е законът, владичице! Върви напред и не питай!
Богинята на плодородието продължила
напред по тъмната пътека, докато една нова
врата не препречила нейния път. Вратата се
отворила широко и пазачът откачил чудните обици на богинята. Строгите пазачи я лишили при третата врата от огърлицата, при
четвъртата - от великолепната й брошка, при
петата - от чудесния вълшебен колан, при
шестата - от златната гривна и накрая, при
седмата - от тънкото й наметало.
- Защо вземаш и наметалото ми? - попитала Ищар.
- Върви напред и не питай! - рекъл вратарят. - Това е неотменимата заповед на Ерескигал!
Гола влязла Ищар в царството на мъртвите. Когато най-сетне я завели при сестра й, тя
извикала възмутена:
- Защо ограби моите украси и наметалото
ми, проклетнице?!
Ерескигал дори не удостоила с отговор
сестра си. Сърдито заповядала на своя слуга
Намтар:
- Заведи тази развратна блудница в найтъмната и дълбока тъмница! Пусни върху
нея шестдесетте болести, които осакатяват
и обезобразяват тялото! Нека очите, нозете,
ръцете, главата и сърцето й да усетят нейния
грях!
Намтар, страшният тъмничар, без пощада грабнал снежнобялата ръка на Ищар и
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хвърлил богинята във влажната тъмница. Тук
красавицата страдала в тъмнината, студа и
самотата. През това време на земята листата окапали от дърветата, реките пресъхнали,
класове и цветове клюмнали върху смразената земя, гладните стада напразно търсели
храна по пресъхналата глина. Любовта изчезнала изпод слънцето, бикът се отвърнал
от кравата, мъжът от жената и голите поляни
не били оглушавани от весела детска глъчка.
Папсукал, бързоногият пратеник на боговете, тъжно наблюдавал загиването на земята. Оскубал брадата си, облякъл траурни
дрехи и така се представил пред престола на
могъщия Еа. Допирайки челото си о земята,
той покорно рекъл:
- О, велики господарю на небесата! Богинята Ищар е напуснала земята, слязла е в
царството на тъмнината и сега се измъчва в
студения затвор на Ерескигал. Но откакто тя
престъпи портата на долния свят, земята се е
превърнала в дива пустиня. Гладуват всички
живи твари, посевите не изкласяват, животът
сякаш е потънал вдън земя.
Господарят на небесата погледнал на земята и сърцето му се изпълнило със състрадание. Измислил нещо и мисълта му моментално се въплътила. Божествената мисъл
приела формата на чудна светлина, която Еа
нарекъл Асушу-намир, “сияещо явление”.
- Тръгвай бързо към вратата на долния
свят! - заповядал му Еа. - В очите ти съм влял
вълшебна сила; гледай напрегнато здравите врати и ще видиш, те ще се отворят пред
тебе. Потърси царицата на долния свят, погледни в очите й, изпълни сърцето й с желание и любов! Щом си стопил ледената кора
от душата й, накарай я да се закълне търже
ствено, че ще изпълни всяко твое желание.
Господарката на долния свят ревниво пази в
своя дворец водата на живота. Поискай я от
нея, отнеси я бързо на богинята Ищар и я накарай да я изпие.
Асушу-намир веднага изпълнил заповедта на своя създател. Вратите на царството
на тъмнината една след друга се отворили
пред него и твърде скоро погледнал в очи
господарката на долния свят. Ерескигал не
издържала дълго на любовния поглед. Пристъпила до младежа, сложила ръка на неговата силна ръка и го въздигнала до себе си
на престола. Асушу-намир я последвал, като
се дърпал. Ерескигал неспокойно го попитала какво иска.
- Закълни се тържествено, владичице, че
ще изпълниш всяко мое желание!
Господарката на мъртвите положила исканата от нея клетва, а Асушу-намир я помолил да опита водата на живота. Колкото и да
помрачавало любовното желание сърцето
на Ерескигал, като чула молбата, пламнала от
гняв:
- Бъди проклет, жалък простосмъртен! За
наказание пий от мръсната вода на канала,
нека храната ти да бъде помия! Скитай бездомен навеки, да не намериш никога покой
ни на земята, ни под нея!
Когато могъщият Еа чул вестта за провала
на своя пратеник, веднага измислил нова хитрост. Заповядал на своите слуги да изкъпят
брата на Ищар Тамуз, да го намажат с арома
тични масла и да го облекат в скъпи дрехи. А
Тамуз със съпровод на музика, последван от
весели танцьори, да се спусне в царството на
Ерескигал.
Според заповедта на Еа слугите подготвили подземното пътешествие на бога Тамуз.
Сложили в ръката му чудна флейта и по пътя
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СПОРЕД НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИ НА КРЪСТОВДЕН

“ДЕНЯТ И НОЩТА СЕ КРЪСТОСВАТ”

Дора
АЛЕКСАНДРОВА
На 14 септември
Православната
християнска църква празнува един от
своите най-значими
празници – “Въздвижение на Светия
Животворящ Кръст
Господен”. Църквата
извършва поклонение пред Светия честен Кръст Господен
четири пъти през
годината: на третата
неделя от Великденския пост, наречена
“Кръстопоклонна”, на
Велики петък преди
Възкресение Христово, на 1 август и на 14
септември.
Въвеждането на
Кръстовден в християнската
календарна празничност
е във връзка с няколко събития в историята на религията:
чудотворното
явяване на Светия
Кръст на  император
Константин Велики,
намирането на Кръс-

та на Голгота, както
и връщането му от
персийски плен.
Легендата за празника ни връща към
времето,
когато
християните не притежават Кръста на
Христос. През 312 г.
Константин Велики
потеглил с войските си към Рим, за да
освободи столицата
от властта на тиранина Максентий. Силите на императора
били по-малобройни
и той помолил бога
за подкрепа. През
нощта императорът
видял в небето кръста и надпис: “In hoc
vinces” – “С това ще
победиш”. Вечерта
сам Господ се явил в
съня на императора
и му заповядал да
направи знаме, подобно на кръста, и да
начертае кръстове
по шлемовете и щитовете на войниците.
Със силата на кръста Константин Велики успял да победи,
което го направило
единствен император. Това предсказание го обърнало
към християнството и той направил
кръста своя емблема, разрешено било
изповядването
на
християнската вяра
и
преследванията
на християните били
прекратени. Някол-

тръгнали да го веселят най-красивите небесни танцьорки. Още отдалеко Ерескигал
чула вълшебния глас на флейтата на Тамуз,
строгото й сърце се смекчило и разпореди
ла на Намтар:
- Тръгни бързо, служителю мой, и свикай
боговете на подземния свят. Заведи ги в
позлатената съдебна зала и нека седнат там
на престолите, украсени с резба. Доведи
Ищар пред тях, гребни от водата на живота,
наплискай главата й и когато тя оживее, пусни я обратно в царството на светлината!
Намтар събрал боговете, завел ги в украсената зала на съда и всеки заел мястото,
което му се полагало. След това извел Ищар
от нейната непрогледна и влажна тъмница
и в залата на съда излял на главата й от водата на живота. Ищар се събудила от вцепенението, в което била изпаднала. Намтар я
превел през седемте големи порти. Пазачите един след друг й върнали наметалото и
украшенията и Ищар отново се появила в
царството на светлината.

В навечерието на Кръстовден, 14 септември, десетки
хиляди вярващи, търсещи изцеление или просветление,
идват да се молят за здраве и благоденствие по време
на нощното бдение на Кръстова гора пред църквата
„Покров на Пресвета Богородица”

ко години по-късно,
през 326 г., царица
Елена, майка на Константин Велики, посетила светите места в
Палестина. През 326
г. тя открила Кръста и
наредила на същото
място да се построи
Божи храм.
Празникът отбелязва прехода към
есенно-зимния сезон. Според народните представи на
този ден “денят и нощта се кръстосват”
– изравняват се по
продължителнос т.
Често българите казват, че от Кръстовден
започва есента. На 14
септември се поставя началото на есенната оран и сеитба.
С празника започва
и гроздоберът, като
първото откъснато
грозде се освещава и
се раздава за здраве
и плодородие.
На този ден хора
от цяла България посещават местността
Кръстова гора. Едно
от свещените места
в България, където
хиляди
християни
идват, за да възродят вярата си и да
се помолят за подобър живот. Преданията разказват, че
тук е заровена част
от кръста на Исус

Христос. Това място
става чудотворно за
много вярващи. Чудесната природа и
живописните гледки
допринасят за величествеността на тази
местност.
ВЗЕМЕТЕ КРЪСТА И
МЕ ПОСЛЕДВАЙТЕ
Преданието разказва, че след разпятието на Христа, по
тогавашен
обичай
оръжието за наказание от този вид –
кръстното дърво, се
заривало в земята на
самото място, дето е
изпълнена присъдата. Така на Голгота
бил заринат кръстът
на Христа и кръстовете на разпнатите с
Него двама разбойници.
След време по заповед на император
Адриан на Голгота
построили езически
храм и мястото на
разпятието било заличено.
Празникът
Въздвижение е установен във връзка със
следните свещени
събития в историята
на Христовата църква.
Чудесното явяване
на Светия Кръст на
император Константин Велики и намира-

нето на Светия Кръст
на Голгота. Както и
връщането на животворящия Кръст от
персийски плен.
Исус Христос е казал: “Който иска да
върви след Мен, нека
се отрече от себе си,
да вземе кръста си и
да ме последва”. Затова според богословите вместо да роптае против Бога за
изпитанята и страданията, които Той му
изпраща, човек трябва да ги приеме като
горчиво, но душеспасително лекарство,
защото чрез носенето на своя кръст той
всъщност се доближава до Бога.
НА КРЪСТОВДЕН
ДЕНЯТ И НОЩТА СЕ
КРЪСТОСВАТ
На този ден денят
и нощта се “кръстосват” – изравняват
се по продължителност. Често българите казват, че с
Кръстовден настъпва есенният сезон.
Времето застудява,
водите на морето и
реките изстиват.
През целия ден
се спазва строг пост
– “говеене за кръста”. Обичаят включва
поръсването със светена вода на къщата
и хармана, поднасянето на трапеза, на
която
свещеникът
полага
църковния
кръст върху нова тъкана покривка. Стопаните даряват попа
с варива и зеленчуци
и най-вече с жито от
новата реколта. На
този ден се организират и общоселски събори, семейни
и лични служби, на
които колят курбани
за здраве. Започват
есенните седенки и
активният предбрачен сезон. В Източна
Тракия на тези седенки момците изпълняват обичая Джамала
(камила) с характерната за обреда игра,
символизираща
смърт и възкръсване на обредната фи-

гура, изобразяваща
животно. В някои
краища на България
този ден народът нарича Гроздоберник.
Тогава започва гроздоберът, особено в
лозарските селища.
НА КРЪСТОВДЕН
ПРАЗНУВАТ
ЧАКРЪКЧИИТЕ
Празникът е свързан с края на летния
и началото на есенния селскостопански
сезон. От Кръстовден
може да се започне
сеитбата на зимните
житни култури. На
Кръстовден се “осветява” семето за
посев. В някои райони той е наречен
Гроздоберник, защото започва гроздоберът. Друга работа
не се препоръчва освен брането на този
плод и подготовката
на виното. Въпреки че църквата препоръчва строг пост,
народът се събира на
обща трапеза с печена кокошка, баница и
тиква. След Кръстовден започват есенните седенки и идват
дългите зимни нощи,
когато работата е
приключила и започват веселията, които
не могат да минат с
постни манджи и без
ракия и вино. На този
ден в тракийските
райони на страната
– Казанлъшко, Пазар
джишко, Пловдив
ско, се организират
подобия на кукерски
игри, наричани Джамала или камила.
На
Кръстовден
празнуват
чакрък
чиите – лечителите,
които наместват изкълчени, навехнати
или счупени крайници. Те са на особена
почит, а оздравелите
им носят погача, печено пиле, мед, китка
чимшир и сребърна пара. Лечителят
от своя страна пък
подрежда трапеза и
кани всички минаващи покрай къщата му
за прослава на Бога.
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Духовна академия на
Неотдавна
под
скалите, на които
от древни времена стои на стража
Мадарският конник,
бе поставено ново
начало – бе създадена първата Духовна
академия на мистериите, която съвсем
естествено получи
името „Мадара”.
От 13-и до 15-и август 2009 г. на това
свещено място, под
егидата на кметство
Мадара в лицето
на кмета на селото
– Христина Димитрова, бе проведен
първият семинар на
Академията.
Създател на Духовна академия на
мистериите „Мадара” е мастер Елисавета
Александрова-Зангелми. Елисавета Александрова
е
международен
учител/мастер
по
различни енергийни лечебни системи
и холистичен терапевт.
Организира
първите курсове на
Патрик Зиглер по
SKHM/ALL LOVE в
Бразилия през 2005
г. и в България през
2006 г. Идеята й за
създаване на Духовната академия възниква преди почти
три години като за
един духовен център, който притегля
желаещите за обучение и съвместна
работа за хармонизиране и изцеление
на Земята и хората.
Мастер Ели споделя,
че Академията е част
от Центъра за интердисциплинарно обучение, който е нестопанска организация.
С помощта на Духовната академия много хора, които имат
желание за духовно
развитие, ще получават помощ и подкрепа. Самите хора в
нашата група представляват духовна
академия – казва тя и
пояснява какво означава името на Духовната академия.

Защо
духовна? – Защото

всички участници се
стремят към духовно развитие, към себепознание на Духа
си, който е част от
Световния, Универсален Дух и защото
всички сме духовни
същества, тръгнали
по пътя на духовното
обучение. Целта е да
се усъвършенстваме
все повече и повече.

Защо академия? – Защото това е измерение за нивото на

Началото
и прости за разбиране от гледна точка на Божественото
проявление. Мистериите предимно се
свързват с религиите
и повечето духовни
братства. Днес ние ги
приемаме от погледа
на звездни хора на
21-и век. Ние искаме
да направим мистериите част от живота
си, да бъдат наши помощници и сътрудници, за да можем да
живеем в хармония
и мир със себе си и с
целия Космос – Универса.

Защо „Мадара”? – Пър-

Пред Параклиса

познания. Вървейки
по пътя на духовното усъвършенстване, човек достига до
това ниво. „Позна
нието е необятно,
достатъчно е човек
да протегне ръка, за
да го получи. Всичко е на определена
честота и е достъпно” – казва Елисавета
Александрова.
Голямата пещера

развитие в образователен план на духовните
търсения
на участниците и на
следващите, които
ще ни потърсят. Изминахме дълги години в лични духовни
търсения, насочени

към опознаването на
вътрешния ни мир,
този, който рефлектира Универсалния
свят. Малко или много всеки един от нас
е достигнал ниво, в
което са му нужни повисши, „академични”

Защо „на
мистериите”? – защото с
тази дума „мистерии” ние обозначаваме необяснимите
явления и събития.
Те са необясними за
обикновената
човешка логика, но са
напълно обясними

вата причина е, че
Мадара е едно от
най-силно енергийните места не само
в България, но и в
света и самата енергия ще ни помогне
за трансформация
на енергийните ни
вибрации. Мадара и
Рила са енергийни
портали, откъдето
правим енергийна
връзка с духовния
свят. Втората причина е, че през 2008 г.
единодушно Мадара
бе избран за символ
на България.
Академията е достъпна за всеки, който желае. Тя е един духовен егрегор. Хората в нея са Академията, тяхната енергия,
тяхното присъствие

я създават. Един път
годишно Академията
ще провежда семинар на Рила – между
25-и и 30-и юли, на
Седемте рилски езера. Три-четири пъти
годишно ще има семинари на Мадара.
Задачата на Академията е да помага,
да обучава, да съдейства за обмяна на
опит и знания, превръщайки се в истински духовен център.
На 13-и август в
18 часа по-голямата
част от участниците
се събра пред Регио
налната библиотека
в Шумен и пое найнапред към крепост
ните стени на старата столица Плиска
за първата си медитация. След това се
отправи към Мадара.
Сборният пункт бе
туристическата хижа
под Конника.
Слънцето над Мадарското плато бе
посрещнато от найент усиазираните
„академици” на  14
август. Като че ли
светът се ражда с изгрева. Природата се
буди с птичките. Земята диша и доказва,
че сме живи. Практиките и упражненията,
които бяха направени на „покрива” над
Конника, съдействаха за хармонизиране
и енергизиране в началото на деня.
Верни спътници и
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мистериите „Мадара”
„съмишленици” още
от вечерта и до последния момент на
семинара бяха двете
кучета (на снимките),
които съвсем доброволно поеха задачата
да охраняват групата. Разбира се, почер
пваха си и от съпът
стващите енергии и
блажено се отпускаха и си поспиваха.
Те се присъединиха
без колебание и се
радваха като на прия
тел на всеки един от
участниците.
При „Извора на
трите нимфи” се
състоя ритуал за обединяване на енергиите на Рила, Мадара и Бразилия. Ели
Александрова вгради сред природата
около извора камък,
донесен от нея от индианците гуарана - от
Бразилия, зареден с
шаманска енергия и
камък от Рила (Агарта). Така символично
тя свърза енергиите
от тези три енергийни центъра.
На същото място
бъдещите академици бяха посветени в
енергията Ама Деус
(Обичам Бог) – една
божествена възможност за повишаване на вибрациите,
за хармонизиране и
съвършенство според духовната традиция на гуарани.
Следващото събитие в програмата
на семинара бе с не
по-малка
важност
– кръщение на Духовната академия на

Камъкът на колобъра

мистериите „Мадара”. За този ритуал
бе избрано едно от
най-силните места
на Мадарското плато – Капището или
Камъка на колобъра.
Колобър са наричали първосвещеника
при прабългарите.
Две от участничките
заедно с мастер Ели
изпълниха специален ритуал за извикване и обединяване
на енергиите от трите центъра – Агарта,
Шамбала и Мадара.
Кметът на село Мада-

едно такова място
се проведе Шену-медитация – пред Голямата пещера, която
излъчва прохлада, в
подножието на която
капе чиста лековита
вода и чиято акустика е по-добра от найдобрите концертни
зали.
Едно от най-очакваните събития беше
медитацията в подножието на Мадар
ския конник късно
вечерта.
Истинска
мистерия – обсипаното със звезди

енергийния генетичен код на физическите ни тела, което пък е
една адекватна реакция за предстоящия
планетарен преход.

ясно небе, странните
шумове на гората и
внушението, идващо
от древността на скалите... Неповторими
моменти за тези, които сляха в обща светла енергия любовта
си към природата.
Третият ден започна с една от най-интересните медитации –
ДНК-медитация. Целта на тази медитация
е ДНК-активация. Това
е една възможност
за осъзнаване и промяна на генетичната
структура на ДНК към
по-висока вибрация.
Така се подготвя преструктурирането на

Защо
се
използваха
толкова много различни
медитации
и
визуализации? Медита-

Кметът на с. Мадара
Христина Димитрова
- кръстницата на
Духовната академия

ра, Христина Димитрова, стана кръстница на Духовната академия. Тя връчи на
Елисавета Александрова Свидетелство
за кръщение с думите: „Кръщението се
извършва веднъж и
никога не се повтаря. Това е духовното
раждане за свят живот”.
Под Мадарския
скален венец има
много
„изворчета” на благословена енергия, които
ободряват и зареждат посетилия ги.
Следобяд на втория
ден от семинара на

Плиска

увеличавайки антиоксидантната способност на тялото.
Ритуалите и медитациите са неотменна част от поетия път,

излъчващи светлина,
сила, любов, увереност. В такова общество са изключени
дребнавост, сплетни
и претенции. По де-

За председателя на Центъра по интердисциплинарно обучение и на Духовната академия на мистериите „Мадара”
- Елисавета Александрова-Зангелми:
Тя е учител по Усуи Рейки, Тибетско Рейки, Изис Сейким, Сейким/
Секхем и SKHM, Magnified Healing®, Ама Деус, Теате, Каруна Рейки,
Рейки от Атлантида, Кристалотерапия, Нумерология.
Завършва химия през 1983 г. в Шуменския педагогически институт, днес Шуменски университет. До 1989 г. живее в България и работи като химик и е учителка по химия. От 1990
г. до 1993 г. живее в Африка (Ангола и Мозамбик), където преподава химия. От 1993 г. живее между Бразилия и България.
Занимава се с окултни науки – метафизика и алхимия от 80-те
години.
Книгата й “Изис Сейким” е издадена през 2006 г. от издателство
“Кибеа”. През 2009 г. претърпя второ издание.
Елисавета Александрова обучава в различни градове на България
и Бразилия в лечебните системи: ИЗИС СЕЙКИМ, СКХМ, РЕЙКИ, КАРУНА РЕЙКИ, ТЕАТЕ, РЕЙКИ ОТ АТЛАНТИДА, АМА ДЕУС, MAGNIFIED
HEALING, НУМЕРОЛОГИЯ, КРИСТАЛОТЕРАПИЯ. На разположение е да
преподава и в други страни, където има желаещи.
тел. 054/866228; 0885777645; 0895950320
Skype: ellyzan melhisedek@abv.bg
За допълнителна информация:
http://seichim.doctor.bg; http://idc-bg.org

цията ни помага да
станем по-осъзнати,
оказва влияние върху
мозъка, увеличавайки
сивото вещество (повишава се интелектуалната способност),
засилва паметта, намалява стреса, има
огромно благотворно
влияние върху психиката ни, стимулира
имунната
система,

защото довеждат до
състояние на единение с Универса и до
достигане на познанието. Неописуеми и
съкровени са преживяванията на всекиго.
Хората, включили се
в семинара, бяха от
различни краища на
България. Обединяваше ги общата цел
и общата нагласа за
духовен растеж, за
повдигане на общата
енергетика, за подпомагане на планетата
и живота на нея. Изключително приятно
е общуването с такива хора. Те са жизнени, добронамерени,

тски чисти и слънчеви, това са все „пораснали”, зрели, излезли
над суетата хора, които са се научили да
приемат с много любов света и съществата в него такива, каквито са. Мисията на
тези хора, които участваха в учредяването
на Духовната академия, е да разширяват
този дух, да го разпрострат по цялата земя,
да бъдат посредници
и посланици на бъдещето.
На един от най-големите християнски
празници – Успение
на Пресвета Богородица (15-и август),
в скалния параклис
„Свети
Пантелеймон”, бе отслужена
празнична литургия
от отец Андрей.
След литургията
мастер
Елисавета
Александрова връчи на участниците
свидетелства за учас
тието им в първия
семинар на Духовната академия и закри
семинара.
Така бе поставено
началото.

Култура, изкуство
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МОСТОВЕ НА БАЛКАНИТЕ
Приеполе се свързва
с трагедията на българските деца в река
Лим. След представянето на фолклорните групи решихме
да посетим това злокобно място, запалихме свещички и
почетохме паметта
на загиналите деца.
Това
направихме
съвсем съзнателно
за нашите, за живите
деца, за да усетят със
сърчицата си и да

Продължава
от стр. 6
Доказателство
за
това е и радушното
отношение на домакините - ние бяхме
сърдечно
привет
ствани по време на
дефилето, отвсякъде
се чуваха възторжени възгласи.
България
имаше честта да открие
този балкански фолк
лорен форум с две

фолклорни
групи
малки деца и техните
учителки от ОДЗ №1
с директор и худо
жествен ръководител Ружка Иванова
от гр. Неделино, обл.
Смолян. Ние се представихме с автентичния и уникален Неделински двуглас и
лиричната, пропита
от Орфеевия лад, родопска народна песен в съпровод на родопската каба гайда.

жение, сътрудниче
ство и взаимопомощ
между балканските
народи.
От името на цялата
група споделям преживяванията и радо
стта ни от това, че гр.
Неделино, ние – деца
и учители, Орфеево
изворче и България
станахме част от реализацията на тази
идея, която трябва да
продължи своя живот
и в бъдеще.

С българското знаме
на естрадата, с чувството за национална
гордост и величие
пяха нашите деца, а
когато писна родопската гайда и огласи
зелените поляни на
красивата Златибор
планина, отвътре ни
идваше да извикаме
”Боже, каква красива
душевност и достолепие носи българинът!?”
Обикновено
гр.

РОДЪТ

И ДУХОВНИЯТ
МИР
Любомир КЪНЧЕВ

Родословното дърво е живо, впило корени дълбоко в земята. То свежда ниско чело
пред всяка клонка, пред всяко разклонение
на рода. Светлозеленото множество на тези
клонки те кара да се чувстваш силен, част от
здравия дънер, могъщ.
На тези мисли навежда новият четвърти
том “Моят свят” на Евдокия Дипчикова - есета, разкази и портрети, вълнуващи страници
за един род.
Това всъщност е автентичен разказ за
кръвната връзка между хората от нейния
род, едно добросъвестно пътешествие из
биографията й, за търсенията, стремежите и
понякога заблудите в живота на близки хора.
Обхватните рамки на книгата са много
широки, показано е съвсем документално
развитието на отделни поколения и отделни
хора.
По този своеобразен начин читателят е

знаят, че на този свят
има не само усмивки,
радост и „купони”, а
и сълзи. Това за тях
беше един урок по
човеколюбие.
В заключение ще
кажа: радваме се,
удовлетворени сме,
убедени сме, че този
е пътят, пътят на духовните връзки - чрез
неповторимия и автентичен фолклор на
всяка нация да градим мостове на ува-

въведен във вътрешния свят на хората,
за които се разказва. Предадено е обаянието
на личностите от рода, които в много случаи
имат общонационално значение. Така неусетно развитието на обществото е отразено като
лично преживяване и съдба. Една съвременна тенденция в литературата днес. Книгата е
проекция на важни исторически моменти и
на отделни хора, размишляващи по парливите на своето време въпроси на деня. Виждат
се и стимулите, направляващи постъпките
им.
Открояват се и противоречията на живота,
някои от основните му тенденции. Утвърждаването на доброто като стимул е лайтмотивът
в творчеството на Евдокия Дипчикова.
В книгата се откроява особеното място на
писателката. Тя е изследвала детайлно и прецизно документалния материал в широко

пространство, проявила
е не просто любопитство,
а сериозна изследователска страст и пише за
хора, които са й близки
до сърцето. Спазила е
едно основно изискване
на литературата - нека
наведем глави, което
често забравяме. Да пишем за това, което познаваме добре и отблизо.
Това е блестящо условие
за успех.
Книгата е послание
към читателите, че човек е творческа личност по начало, но той
може да развие своите способности само в
средата на хора, които също имат творчески
стремежи и се освобождават от низостите на
житейските изгоди.
Родът, близките - в миналото и сега, са тези,
които дават социалното равновесие на отделния човек.
Евдокия Дипчикова е избрала за композиция хронологичната последователност, използва и вътрешната връзка, която съществува между фактите.
С пълна мобилизация на мисълта и енер
гията си, тя е направила една много сполучлива родова графика за кръвната връзка между
хората, зависимостта им един към друг като
условие да търсят по-успешно своето място
и позиция в живота.
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Сборник на литературен
клуб село Врабево – 2006 г.
КРЪГ

ТЯ И ТОЙ

Николай ЗАЯКОВ

Цветана КАЧЕРИЛСКА

Тишина като пазва и радост.
И небе от топола.
Нежна дума разнежено пада
до леглото, леглото е голо.

Тя е вълната изменчива,
той е ронливият бряг.
Тя е щурата, ветрогонната,
той - страхливо изплъзващ се.
Тя е опасно непредсказуема,
той - неразгадаемо тайнствен.
Тя е вятър в косите и в шепите,
той - изтичащ часовник пясъчен.
Тя е знойният летен ден
с юлската жажда неутолена,
с отблясъците и сенките.
Той е мастилено нощен
и звездно далечен.
Прилив и отлив.
Тя и Той вечният кръговрат
на неизчерпващи себе си
същности.

Всичко тук е съвсем
безвъзвратно,
има сълзи, но няма очи.
В дъжделивото есенно лято
оперетно пейзажът личи.
Любовта е балконна и строга,
с тихи чехли, пране и таван.
Любовта е от огън до огън,
и кръгът - изнапред очертан.

ВМЕСТО БЕЗСМЪРТИЕ

На фасадите погледа стъклен
неотменно прониква във мен.
И трудът ми е черен и пъклен
като надписа “Вход забранен!”

Павел БОРЖУКОВ
Някъде в пътя си всеки
винаги някого среща –
толкова много пътеки,
само една е насреща.
Всеки във себе си носи безкрая
с любов, нелюбов или смърт,
никога никой не знае
кой срещу него е тръгнал на път.
Може би идва преди и отвъд
нашето време и тази вселена,
тъй вместо звездно безсмъртие
капка любов е за нас отредена.

БЯГ
Павел БОРЖУКОВ
Без дъх останал, тичам подир дните,
но тях преди да ги настигна още,
застигат ме самите те,
задъхани от бяг пред нощите.
И нямам време да поема дъх
от вятъра и шеметния бяг,
но някога ще стигна някой връх,
където ще обяздя вятъра.

Христо ГАНЕКОВ
***
Обичам те, небе,
защото си без граници,
защото си едно за всички земни.
С криле разлиствам
звездните ти страници,
но помня, че душите ни са тленни.
Кажи, небе,
във миг на откровеност
защо началото
при теб се връзва с края?
И искаш ли, но без следа от ревност,
да ти призная ти за мен си рая.

***
Изплита стих след стих
премръзнало в сърцето ми небе.
Небето в моя стих проплаква.
Облаци, небесни водорасли,
в душата се заплитат.
А аз излитам!
За кой ли път?
Небе, кога те любя,
гледай ме в очите!
Така се гледат птиците.
Земята няма да ревнува.
Ревнуват низшите.
Крилатите
обичат
истински!

КЪЩА
На Здислава
Христо ЙОАКИМОВ
Щъка жена ми из нашата градина оазиса на нейната делнична радост.
Далече на север още спи нейната родина,
а ето го мойто градско момиче - от красота полудяло.
Върти се жена ми из къщата:
пъргаво е още мойто градско кокиче.
Вглеждам се в нея - тя е онази, все същата,
която обичах и все още обичам.

Татяна МИНЧЕВА
***
На Петя Дубарова
Чайки и гларуси тук не летят.
Балканът на море ми прилича.
Върхът е застинала в прилив вълна,
а снегът - неразтопената пяна.
Небето е същото - като в Бургас.
На Петя бялата радост ме милва...
Чайки и гларуси тук не летят,
но чувам вика им протяжен
и бодрия плясък на тези криле,
и нейната жажда за полет.
И нейният смях – дори и във час –
е моят смях и моята младост.
Стихът и китарен, струнно-напевен
във времето наше остава.
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ИРИНА

(В хармония с природата)
Борислава
ПОПТАНЕВА
(ІV кл., 32 СОУ „Св.
Климент Охридски”,
Литературен клуб
– Национален дворец
на децата)
Първа награда
(до 10 години)
на Национален
конкурс за
литературни
творби по повод
120-годишнината
от рождението
на Петър Димков
– Лечителя

на Ирина, тя веднага
попита къде се крие
магьосникът. И животните й отговориха, че е в една пещера, но за да стигне до
нея, трябва да премине тънката пътечка. Иринка се зачуди
какво е това „тънка пътечка” и после

разбра, че от едната
страна на тясната пътечка има пропаст,
а от другата – буйна
река, която стига до
водопад. Все пак тя
реши да тръгне по
тази пътечка – безстрашно, тананикайки си някаква песничка. Не щеш ли, стигна

до най-тънката част
на пътечката и падна
в реката. Помисли, че
ще се удави, но сякаш

В гората сега живее една малка сърничка на име Ирина.
Тя е щастлива, че живее там, и не иска да
ходи никъде другаде. Природата е толкова красива тук, а и
животните са много
мили.
Но невинаги беше
така. Преди време
дойде зъл магьосник
с намерение да унищожи гората. Когато
това стигна до ушите

някаква сила я държеше над водата. Когато стигна водопада, много се изплаши
и затвори очи.
Тя пада дълго
и когато цопна,
заплува колкото можеше побързо към водопада. Направи й
впечатление, че
вече може да
плува. Изведнъж почувства
странно хлъзгащо се нещо под
краката. Къде
ли беше Иринка? В една пещера под водопада. В ъгъла се
изправи фигура
на нещо дразнещо до полуда, то светеше
в червена светлина. Ирина си

помисли, че това е
магьосникът, и така
беше. Тя изкрещя:
– Аз, ще помогна
на природата и ще те
унищожа! – този вик
прокънтя в цялата
пещера и нямаше как
магьосникът да не го
е чул.
След това Ирина
пламна в искряща
светлина, символизираща обичта й към
всичко, което магьосникът искаше да
унищожи. Но не магьосникът унищожи
това, което искаше,
а сърничката – тъй
слаба, тъй грациозна
и тъй мила – унищожи него. Иринка се
върна вкъщи по течението на реката и
разказа на майка си и
на баща си за всичко
случило се.
А после животните я провъзгласиха за
принцеса на гората.
Епилог
Откакто
Ирина
стана принцеса, всички заживяха в мир и
спокойствие. Тя не
командваше животните, а то нямаше и
нужда – всички бяха
задружни и добри
към природата.

17 СЕПТЕМВРИ – ДЕНЯТ НА СОФИЯ

ЛЕГЕНДА ЗА СОФИЯ
Дора АЛЕКСАНДРОВА
За българската столица, позната в древността като Сердика, Сердикия, Триадица и
Средец, съществуват много легенди. Една
от тях разказва как София се казвала дъщерята на римския император Юстиниан. Тя
била тежко болна. Баща й викал прочути лечители от далечни земи, но никой не успял
да я излекува. Намерил се мъдър старец,
който казал на императора, че София ще се
оправи, ако я изпратят да живее на място,
където има красива природа, хубав климат
и лековита вода. Юстиниан веднага разпратил свои верни хора да търсят такова чудно
място. Част от неговите пратеници стигнали до подножието на Витоша и седнали да
си починат. Пили от бистрата студена вода,
вдишали от чистия въздух. Толкова им харесало, че решили да останат още няколко
дни. По време на престоя се ободрили, отпочинали от дългия път, усещали тялото си
по-здраво, а духа си по-бодър.
Върнали се пратениците в двореца и донесли радостна вест – били открили мястото, където императорската дъщеря щяла да

оздравее. Скоро след това София се заселила там. Не минало много време и тя оздравяла, разхубавила се, била преизпълнена с
живот и енергия.
Вестта за оздравяването й се разнесла
и много нейни приятели също се заселили
в подножието на Витоша. Съществуващите
там селца бързо се разраснали, превърнали
се в град, който приел името на императорската дъщеря. Тя от благодарност за оздравяването си съградила храм и го нарекла на
свое име “Света София”.
В града един ден дошъл и братът на София. Той харесал тези земи и решил да ги
завладее, като първо погуби сестра си. Тя
побягнала към църквата. Брат й обаче я настигнал точно пред дверите на храма и замахнал да я посече със сабята си, но девойката изчезнала между вратите. Господ я спасил заради добрата й душа. Гледайки своя
град от небето, София заплакала. От сълзите й потекли топли минерални извори.
Когато градът паднал под турска власт,
османците не посмели да превърнат църквата “Света София” в джамия – толкова
красива била. Завоевателите обаче не поз-

волявали на българите да влизат в храма
да се молят, да кръщават там децата си и
да опяват мъртъвците си. Вместо това на
входа й устроили място, където да се молят мюсюлманите, поставили строга охрана. Но въпреки това в църквата постоянно
горели свещи. Чудели се турците кой пали
тия свещи, като никой не влизал или излизал. Решили да разрушат храма. В момента,
в който нападнали сградата обаче, небето
притъмняло, огромни светкавици прорязали небосклона, пороен дъжд и град сякаш
скрили земята. Нападателите се разбягали
в ужас. Когато се прибрали по домовете си,
заварили тежко болни любимите си хора, а
цялото семейство на предводителя им било
мъртво.
Забравили турците за църквата, повече
не се приближили до вратите й. Българите
отново започнали да отправят в храма горещите си молитви. И така – до ден-днешен.

