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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

Слънчева Тракия

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.

ДЕТСТВО

На Стефи

Велка ХАРИЗАНОВА – гр. Кнежа
С очите на спомена гледам
в загадъчни сини води,
от извора с шепи ще гребна
- там бисерче нейде блести.
И споменът леко ме носи,
и люляци в мене цъфтят.
Усещам с нозете си боси
земята и целия свят,
затворен във малкото зрънце
на детския шепот и смях...
Ех, време,
защо ли не върнеш
игрите сред уличен прах,
хвърчило високо да пуснеш
в бездънното синьо небе...
Във мене отново запява
душата на малко дете.

На стр. 3

ДА СЛЕДВАШ МЕЧТИТЕ
Екатерина
ПЕЙЧЕВА

В каталога на РП
нашият номер е

618

Първата книга от
поредицата е „Експедиция Аргонавтика
- в търсене на златното руно” от Теодор
Троев. В книгата е
описано зараждането и реализирането
на идеята за експериментално плаване
по част от маршрута
на аргонавтите.
Новата поредица
на
издателството
продължава с други
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две книги – „Пътешествието Одисей”
и „Кръстоносец - на
коне до Йерусалим”
от Тим Северин
- световно известен пътешественик,
който за втори път
е във Варненския
археологически музей. „Пътешествието Одисей” описва
плаването на екипа
на Тим Северин с
модел на древногръцка галера по
един от възможните маршрути на

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

Омировия
герой.
„Кръстоносец” описва пътешествието
на коне от Франция
до Йерусалим по
маршрута на Първия
кръстоносен
поход. „Изборът на
Варненския археологически музей
за домакин на това
събитие не бе случаен. Научен ръководител и пряк
участник в експедиция „Аргонавтика” е
бил бившият директор на Варненския
археологически музей - проф. Михаил
Лазаров, на който
двамата пътешественици са благодарни и до днес. Сега
научен консултант
на книгата за експедицията е младият археолог Теодор
Роков. Издаването
на тази книга съвпада с 25-та годишни-

на от провеждането
на експедиция „Аргонавтика”. В двете
описани експедиции на Тим Северин
участва и авторът и
организатор на експедиция „Аргонавтика” Теодор Троев.

Част от маршрута на пътуването с
коне до Йерусалим
преминава през територията на България – събитие, което Тим Северин си
спомня с най-добри
чувства. Той е из-

пълнил желанието
на възрастна жена
до постави в олтара на църквата на
Божи гроб в Йерусалим три старинни
монети.
Продължава
на стр. 6

Четиво с продължение
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Историята на човечеството, разказана от Анастасия

ЕНЕРГИЯТА
НА ЖИВОТА

Към юдеите,
към християните
и не само към тях
Обръщайки се към юдеите и християните,
аз се надявам на разбиране поне от част от
привържениците на тези две взаимноизключващи се идеологии. Ясно ми е, че далеч не
всички ще осъзнаят целта, заради която бях
принуден да засегна тази тема.
Едва бях споменал темата за евреите и
християните в предишната си книга и веднага последваха обиди.
Макар по същество казаното от Анастасия да преследва едно единствено нещо - да
хвърли светлина върху причините за конфликтите между народите; конфликти, които
не спират в продължение на пет хилядолетия.
Когато работех над тази книга, здравият
разум ми подсказваше, че е по-добре да не
засягам темата за евреите и за християните.
Защо да дразня част от читателите, че и да ги
настройвам срещу себе си? Но от друга страна, притежавайки определена информация,
смятам, че нямам право да я премълчавам,
колкото и неприятна тя да се стори някому.
Привеждайки информацията за погромите над евреито, които продължават вече не
едно столетие, аз упоменах само исторически факти и доколкото можах, се постарах да
не коментирам описваните обстоятелства и
да не им давам субективна оценка.

Единствената ми цел е да
се опитам да предотвратя
поредния широкомащабен
погром над евреите
в няколко страни
едновременно.

Този погром по мащаба си би могъл да
бъде много по-голям,
отколкото устроения
от хитлерова Германия. Той е почти неизбежен. Може да ги
предотврати
едно
единствено нещо достатъчната степен
на разбиране на причините за предишните погроми и съответните действия за
отстраняването на
тези причини.
Ще се опитам да не
прибягвам до твърденията на отшелниците от сибирската
тайга - Анастасия и
нейните
дядовци,
макар че лично за
мен те с всяка година
стават все по-важни.
За други те могат
да изглеждат само
измислица. Ще се
постарая да дам доказателства от всички известни факти или от такива, в
съществуването на които всеки сам може да
се убеди.
И така, както е известно от историческите
извори, погромите над евреите са започнали
още от времената на египетските фараони.
През последното хилядолетие те са ставали
с периодичност веднъж на около сто години.
Извършвали са се в различни страни, станали
вече християнски. И с всяко следващо столетие те ставали все по-мащабни. Последната
широкомащабна акция по унищожаване на
евреи била извършена от хитлерова Германия през 1939-1945 г. Евреите били изгаряни
в пещи в концентрационни лагери, разстрелвани, тровени с газ. По различни данни в този
период са унищожени около шест милиона
евреи.
Периодичността в повтарящите се събития, свързани с унищожаването на евреите
от народи на различни страни и в продълже-

ние на хилядолетия, ясно и убедително говори за съществуването на някакви причини,
предизвикващи тези събития. Но именно истинските причини някой се опитва щателно
да замаскира.
Средствата за масова информация - пресата, радиото и телевизията - се стараят да
не засягат тази така остра тема. Само намек
за такава тема в средствата за масова информация се оценява като разпалване на национална вражда.

Всъщност за разпалването
на национална вражда
по–скоро може да послужи
премълчаването на острите
и вълнуващи обществото
въпроси.
А за това, че обществото се вълнува от
 врейския въпрос, свидетелстват много факе
ти.
На мнозина е известно публичното изказване на руски генерал, депутат в Държавната дума, заявил от трибуната на митинг: ”Вън
всички евреи от Русия!”
Редица депутати от Държавната Дума
осъдиха генерала. В пресата естествено не
му дадоха думата. В полемика никой не влезе
с него. Защо? Може би този генерал е един
ствен в Русия, който поддържа такова мнение, и не си струва да се хаби скъпоценно
ефирно време за спор на цялото общество с
един човек?
Смея да твърдя, че не е единствен. Такива
са много и в средите на генералите, и между
чиновниците, и сред младежта.
Броят на хората, смятащи, че всички беди
идват от евреите, расте от ден на ден. Мълчанието на пресата дава възможност да се
натрупва критична маса. Ще приведа цифри, които повече от красноречиво свидетел
стват за това.
От 1992 г. в Русия от различни издателства
са излезли над петдесет книги, изобличаващи евреите. В тази доста сериозна цифра не
влизат стотиците самиздатски материали,
многобройните вестници и списания.
Тези издания не лежат на лавиците в магазините, не прашасват в книжарските складове. Те се предават от
ръка на ръка. Много
от тях се изчитат, както се казва, “от кора
до кора”. Тези издания
са търсени. А това, че
въпросът, вълнуващ
множество хора, не
се обсъжда в пресата, се оценява просто - “цялата преса е в
ръцете на евреите”.
Аргументите на тези
хора са такива, че на
неподготвен човек
ще му е трудно да
спори с тях.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на
живота”
Превод
М. ДОНЧЕВА
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Слънчева Тракия
Тракийският
празник в
с. Генерал
Инзово
Хубав летен слънчев ден и нашата
агитбригада този път
пътува към сърцето на плодородна и
красива Тракия, поточно към село Генерал Инзово, където за двадесети път
се провежда тради
ционният празник на
преселниците от Беломорска Тракия.
Датата е 29 август

щето „Никола Вапцаров”, Клубът на пенсионера и, разбира
се, община Тунджа, в
която влиза с. Генерал Инзово.
Посрещат ни топло кметът на селото
Янка Лилива и семейство Василеви,
начело с Маринка
Василева - секретар
на тракийското дружество, усмихнатите
й дъщери Даниела
и Цонка и съпругът
Васил. Почти веднага ни заведоха и показаха гордостта на
жителите на селото

Българо-гръцко дружество. Затова не се
учудихме, когато покъсно на мраморния
гроб на известната
местна пророчица
Баба Сребра видяхме венци с гръцки
надписи, а такъв бе
поднесен вечерта и
пред паметника на
площад “Тракия”.
Приятна изненада
бе фотоизложбата на

В музея особено
внимание на нашата

 ългарска държава.
б
Освен военноотбранителната си функция
“Еркесията” е и добре
уредена митническа
граница, през която
се осъществяват търговските и културните връзки с Византия
чак до XIV век.
Съоръжението е
видимо от Космоса
и днес, като свързва
по неповторим начин Черноморското
крайбрежие с долината на р. Марица
и така обединява
забележителните

група, водена от Атанас Панчев, привлече голямата карта на
уникалния земен вал
“Еркесията”
(Големият окоп, Голямата
ограда), което е найголямото и най-известното защитено
землено укрепление
на юг от река Дунав в
ареала на обширната
територия на България през VIII–X век.
Част е от системата
от укрепени валове,
изградени във всички гранични и буферни зони на Първата

български общини
– Бургас, Средец,
Карнобат, Стралджа,
“Тунджа”, Гълъбово
и Симеоновград. община Тунджа заема
централната част на
това изключително
съоръжение – един
от първите символи
на българската държава.
Еркесията е найдългата в Европа
крепостна
стена
– 148 км, видима е от
Космоса и бие по дъл
жина прочутия Адрианов вал в Северна

англичанина Дарън
Уикс, жител на село
Генерал Инзово от 6
години. Снимките отразяваха моменти от
общинския празник
на хармонията и красотата “От Цветница
до Гергьовден” през
изминалите години.

Еркесия
– Великата
българска
стена

2009 г. и този събор е
посветен на няколко
празника: „Успение
на Пресвета Богородица”, 165 години от
рождението на Капитан Петко Войвода и
106-ата
годишнина
от Илинденско-Прео
браженското въстание.
Затова
организаторите са много:
местното тракийско
дружество
„Капитан Петко Войвода”,
кметството, читали-

– музейно-етнографския комплекс, който
представлява ансамбъл от сгради, пресъздаващи старата
Акбунарска къща. В
него се съхраняват
експонати и костюми,
някои от които са на
повече от сто години
- всичките дарени от
жителите на селото.
Етнографският ком
плекс е любимо място за срещи и снимки на всички гости
и в него се провеж-

дат многобройните
творчески пленери.
Впечатляваше и родословното дърво
на няколко рода, основатели на селото,
днес разклонило се
и в съседни държави. В началото на 20
век много жители на
селото се изселили в
Гърция и сега между
шест села от Северна
Гърция и с. Ген. Инзово се поддържат
непрекъснати контакти и фукционира
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Болгар е бил наскоро
посетен от танцовия
ансамбъл на селото,
начело с кмета Янка
Лилова.
За тази безкрайно
уважавана личност,
героя на няколко войни, попечител на българските колонисти,
основател и кръстник
на Болград ще разкажем по-подробно в
друг репортаж.

Петър
Димков и
Тракия
В тракийския квартал на селото признателните потомци на тракийските
бежанци през 2005
година изграждат паметник в чест на 80годишнината от тяхното преселване от
Беломорска Тракия.
На паметната плоча
Англия, който е 117
км.
Понеже това уникално по мащаб съо
ръжение е малко
познато дори на българите, ще разкажем
за него по-подробно
в следващия репортаж.

Ак бунар –
село Генерал
Инзово
Сега Генерал Инзово е едно от големите
села на община Тунджа. Летоброенето
на селото започва в
началото на ХVІ век. В
далечната 1608 година трите малки селца
Ветия чифлик, Карга
лъка и Хаджи бунар
се заселили край бейския турски чифлик
при Голямата чешма
и образували село Ак
бунар. Името Акбунар – Бял кладенец,
е получено от съществуващата
Голяма
чешма край чифлика,
която носела същото
име. През 1934 селото
е преименувано на с.
Генерал Инзово. Разположено е на 20 км
югозападно от гр. Ямбол и наброява около
700 къщи. В центъра
на селото се извисява изграденият през
1973 година величествен паметник с над-

пис „На загиналите ната стена са изписа- 1912-1918 и 1944-1945
във войните инзовс- ни имената на герой- година. На 1 септемвки воини”. На памет- ски загиналите през ри светът отбеляза 70

години от началото
на Втората световна
война и чест прави
на жителите, че не са
се поддали на политическите страсти и
са запазили непокътнати имената на ге
роите, дали живота
си в борбата с кафявата чума.
В Музейния комплекс „Акбунарската
къща” на челно място е портретът на
генерал Иван Инзов,
спасителят на бесарабските
българи,
чийто пантеон в град

се чете посланието
към
поколенията:
„Достойнството на
един народ е в неговата памет”.
Тук е мястото да
споменем и сърцатата,
безкористна
помощ на Лечителя
Петър Димков през
1925 г. на тракийските
бежанци. Тогава той
е военен комендант
на Бургас и голямото
сърце на родолюбеца не се ограничава с
формалното им посрещане, но организира подслон и съби-

Български дух

21 - 27 септември 2009 г.


самодейците от село
Чокоба, Сливенско.
След това представиха многобройните официални гости:
замес тник-кмета
на община Тунджа
Станчо Ставрев, Янка
Лилова – кмет на с.
Генерал Инзово, Атанас Панчев – директор на издателство
„Новата цивилизация”, д-р Ивон Минчева – председател
на сдружение „Голяма България”, Тодор
Ялъмов – заместникпредседател на Националния комитет
„Петър Димков”, Златина Узунова – со-

ра помощи – храни,
дрехи и пари за прокудените българи.
По това време се
случила предаваната
от уста на уста история:  воинът Димков,
който изваждал сабята си само в бойна атака, бил принуден да я извади, за
да накара някакъв
богаташ-скъперник
да развърже кесията си. Онзи се скрил
под масата от страх
и после все пак дал
своята лепта.
В приветственото
слово вечерта пред
паметника на площад “Тракия”
припомних
на събралите
се примера
на Димков и
огромната
работа, която извършва
през целия
си живот за
лекуване както на тялото,
така и на душата на хиляди българи,
за огромното
му родолюбиво културно строителство и за заСайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

вета му, че духовното
начало е в основата
на всичко, което правим. Само силна Духовна България може
да се справи с всички
предизвикателства
на времето.

Празникът на
тракийците
Двадесетото издание на вълнуващия
празник започна с
изпълнение на фолклорния спектакъл „На
мегдана” и „Жътва” на

листка на ансамбъл
„Големите български
гласове” и на Дър
жавния родопски ансамбъл – гр. Смолян,
Стоян Варналиев, народен певец, родом
от с. Генерал Инзово
и ученик на голямата тракийска певица
Вълкана Стоянова,
Кольо Колев – кмет
на с. Чокоба, община
Сливен и други.
Водосвет и молебен за здраве и
благоденствие
отслужи отец Стоян. С

приветствени слова
към инзовци и гости
се обърнаха Станчо
Ставрев, Атанас Панчев, д-р Ивон Минчева и Тодор Ялъмов.
Самодейците от
Генерал Инзово, ръководени от Маринка
Василева, секретар
на тракийското дружество и общински
съветник, представиха богата фолклорна
програма.
Запалващите родопски песни изпълни специалният гост
на събора Златина
Узунова, чиито песни
взривиха площада и
накараха старо и младо да се развихрят в
буйни народни хора.
Официално празникът завърши с поднасянето на венци
и цветя пред паметника на тракийските
бежанци, символ на
техния горд и непреклонен дух и олтар
на тракийската памет. След това общуването се пренесе в
красивия парк, където до сутринта се
изреждаха колективни и индивидуални
изпълнения на самодейците от селото и
гостите от с. Чокоба
и София. Барабаните
и гайдите дълго време караха никой да
не се пуска от хорото и изпълваха прекрасния въздух на
родолюбивото село
Генерал Инзово.
Заповядайте и вие
на многобройните
празници в това село,
населено със сърцати,
ентусиазирани
тракийци и българи,
и ще се убедите, че
Духът на България е
жив и много силен.
Тодор ЯЛЪМОВ
– зам. председател
на НГИК „Петър
Димков”
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ДА СЛЕДВАШ МЕЧТИТЕ
От 2 до 4 септември 2009 в София, Варна и
Созопол издателство „СИЕЛА” организира из
ложба на книгите от новата луксозна поредица
„ПЪТЕШЕСТВИЯ И ЕКСПЕДИЦИИ” – „Експе
диция АРГОНАВТИКА” на Теодор Троев и „Пъ
тешествието ОДИСЕЙ” и „КРЪСТОНОСЕЦ” с
автор Тим Северин. Във варненския археологи
чески музей археологът Теодор Роков представи
книгите и техните автори – пътешественици, из
следователи и писатели.

Продължава
от стр. 1
Тим Северин е
роден през 1940 г.
в Индия. Завършва
Оксфордския
университет и от средата
на миналия век пише
десетки книги за легендарни пътешествия, всяка от  които
попада в списъка на
бестселърите
във
Великобритания, автор е на множество
книги и документални филми за своите пътешествия. На
българските читатели е познат с книгите „Пътешествието
Брендан”, „Пътешествието Синбад” и „Пътешествието Язон”.
Представените
от
издателство СИЕЛА
други две негови
книги се превеждат
за първи път на български.
Тим Северин е
член и носител на
златен медал от
Кралското географско общество и на
наградата “Ливингстън” от Кралското
шотландско географско общество. През
1966 г. той получава

докторска степен от
колежа “Тринити” в
Дъблин, Ирландия,
където живее и преподава и до днес.
“Пътешес твието
“Одисей”
поставя
една от загадките,
чийто отговор човечеството търси от векове – пълна измислица ли е историята
на Омир за Одисей?
Наистина ли легендарният Одисей е
направил своето пътешествие след обсадата на Троя? И ако
е така, къде точно е
срещнал невероятните създания като
Цирцея, магьосницата, превърнала моряците в прасета, или
сирените, които се
опитват да прелъстят
пътниците с песните
си? Съществували ли
са в действителност
Сцила и Харибда и
циклопите?
Като в истинска
детективска история
Тим Северин с копие
на галера от Бронзовата епоха поема по
следите и стига до
изумителни решения
на тази загадка. Според легендата цели

девет години Одисей
пътува към Итака и
историци и археолози от векове се опитват да разберат дали
това се е случило в
действителност. Всяко от местата, споме-

нати от Омир, е разчетено по различен
начин и няма двама
изследователи, които да са единодушни
по който и да е от
въпросите.
Сега за първи път
описанието за пътуването е подложено
на практическа проверка с копие на галера от времето на
Одисей по начина на
древните мореплаватели. Резултатът
е поразителен. Тим
Северин преобръща
наопаки
ортодоксалните теории и
след поредица от
открития успява да

определи мястото на
Блуждаещите скали,
пещерата на легендарните циклопи и
да даде ясни отговори на още десетки
въпроси.

Теодор Троев, журналист по професия,
е живял в Ню Йорк
и Лондон, където е
работил в големи издателски къщи като
Конде Наст Пъбликейшънс, Юропиън
Таймс и Файненшъл
Таймс. Той e автор
на “Експедиция Аргонавтика” – първата
от новата поредица
илюстровани
книги “Пътешествия и
експедиции” на издателство СИЕЛА. Написал е още няколко
книги на тази тематика, издадени в България и в Англия. В последните 20 години на
ХХ век е организирал
експедиции на Клуб
“Пътешественик” и
на Научния експедиционен клуб НЕКЮНЕСКО, ръководил
е ветроходна експедиция Аргонавтика
в изследване на мита
за плаването на арго
навтите за Златното
руно до Колхида и
е участвал в редица
международни експедиции по следите
на древни пътешествия.
Пътешествията на
Тео Троев:
Одисей – от Троя
до Итака в Средиземно море с копие на
кораб от бронзовата
епоха – експедиция
на известния британски изследовател,
географ и историк
Тим Северин.
Кирения ІІ – от Пирея до Кипър с копие
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на древен гръцки
търговски кораб – експедиция на Гръцкия
институт за морските
традиции.
Трирема – плавания в Егея с копие на
древен гръцки боен
кораб с три реда
гребла – експеримент на Асоциация
Трирема – Велико
британия.
Кръстоносец – на
коне по пътя на първия кръстоносен поход през Европа до
Ерусалим – експедиция на Тим Северин.
Пунт – плаване
около Африка с копие на древен египетски кораб – експедиция на френската
асоциация за изучаване на египетското
мореплаване.
Книгите, с луксозни и красиви
твърди корици, с
множество цветни
снимки от пътеше
ствията,
събраха хора от всички
възрасти, които все
още носят живо и изпълнено с жажда за
приключения сърце.
Тръпката да пътеше
стваш, да се озовеш
в древната история,
да попаднеш в света
на легендите и митовете, да изживееш
предавани с хилядолетия от уста на уста
приключения, да се
завърнеш победител, да докажеш, че
старите разкази не са
само въображение,
а възможна и днес
реалност... Нима това
не е достатъчно да те
накара да се впуснеш
по стъпките на древни мореплаватели,
да пребродиш морета и континенти, да
оцелееш в непредвидени изпитания и
да се завърнеш със
закален дух и загоряло лице, доказал
най-вече на себе си,
че си силен и готов
да победиш стихии
и несгоди. Намерил
си съкровището на
собствената си личност сред ветровете
и бурите, а в неволите и изпитанията си
открил единението
с другите хора, братската взаимопомощ,
почувствал си рамо-

то на другаря си.
Всички ние имаме
потребност да извършваме своите пътешествия, да усетим
вятъра на свободата, да рискуваме. Не
направим ли това, а
само играем социалните си роли, ние се
чувстваме сковани,
изпитваме
отчуж-

дение и празнота,
вътрешна пустота.
Ако нямаме смелостта да извършим пътуванията си, да се преборим с несгодите,
да воюваме с дракони, енергията ни се
превръща в агресия
и руши света около
нас или се обръща
навътре и започваме нескончаеми
вътрешни битки.
Митът за пътува
нията
на
героя,
битката му с дракони и чудовища и завръщането му като
победител, е един
от основните митове
на нашата култура.
Затова с такова възхищение посрещаме
всеки, дръзнал да
отхвърли привичните ни ограничения,
да тръгне по следите
на древни съкровища или в буквалния
смисъл да повтори
подвизите на легендарни герои. За нас,
жените, на които западният мит отрежда ролята на спасената девойка или
принцеса, или пък на
добродетелната оча-

Култура, изкуство
кваща съпруга Пенелопа, остава само да
посрещаме с овации
завърналите се победители и с тайна
завист да слушаме
разказите им или да
четем книгите, в които са описали своите
приключения.
Всъщност в хилядолетния мит за

героя, тръгнал да се
бие с дракона и да
спаси пленената от
него девойка, е кодиран процесът за спасяване на собствената душа от примките
на злото. Така посвещаваните в древните
мистерии са можели
да достигнат до единението на мъжкото
и женското начало в
себе си, до така търсената цялостност,
изгубена в процеса
на развитие на социума, която е цел
и крайна точка на
духовния път на човека, за да се роди в
него истинският Човек, образ и подобие
на Бога.
Но нека се върнем
в Археологическия
музей, където Теодор
Троев и Тим Северин
говориха за своите
вълнуващи пътувания. Ето какво пише
Тим Северин в предговора си към книгата на Теодор Троев
„Аргонавтика”:
“По силата на
едно чудесно хрумване на съдбата първата ми среща с Теодор

Троев беше на кърмата на галера от
бронзовата
епоха
- копие на вид съдове,
кръстосвали моретата в ония далечни
времена, когато се е
родила легендата за
Язон и аргонавтите.
Поводът за тази среща беше пристигането на моята галера

“Арго” до бреговете
на Грузия след дълго и изтощително
плаване от Волос
- родното място на
Язон. В грузинското
пристанище Поти
открихме, че не сме
били сами в изследването на древната
легенда за Язон и аргонавтите. По същия
повод от България
беше пристигнала
с яхтата “Аврора”
експедиция
“Аргонавтика”, ръководена от Теодор Троев.
В действителност
работата на българската експедиция
допълваше усилията
на гребците от екипажа на съвременния
“Арго”...
Интересно
ми
беше да видя британския изследовател, пътешественик и
писател Тим Северин
– човека, за когото
много бях слушала от
разказите на Никола
Гигов за плаването
му в неговата експедиция с копие на кораба „Арго” до Колхида – Грузия, човека,
на когото той беше


посветил стихове и
когото споменаваше
винаги с топлота.
„Над бездни минал,
стана връх.
Над пепелища хвана
огън.
Легендите поеха дъх –
възкръснаха чрез теб
от гроба.”
Никола Гигов – из
„Добре дошел”

Тим Северин се
оказа фин, изящен,
строен и слаб мъж,
така далеч от образа
на „мачо” или „рейнджър”, образи, внушени ни от филмите
екшъни. Но зад одухотвореното му фино
лице прозираше закалката и желязната
воля на човек, оцелял в многобройни
премеждия, побеждавал бури и несгоди. Само още веднъж съм имала това
усещане – когато се
запознах с Дойчин
Василев, българина,
покорил най-високия връх на планетата – Еверест. Тогава
имах чувството, че се
сблъсках със скала
– такава сила, желязна воля и дисциплина се излъчваха от
този невисок човек,
оцелял там, където
мнозина заплатиха с
живота си дързостта да подценят предизвикателствата на
стихиите. „Там – беше
казал Дойчин – след
осем хилядите метра
височина се изправяш пред истината и

пред себе си – един
на един. И само от
тебе зависи дали ще
успееш – дали ще ти
стигне волята, дисци
плината, уважението
пред природата...”
Навярно
пред
същите
предизвикателства се изправя човек и в открито море, когато под
него е само тънката
дървена черупка на
древното корабче,
а над него са само
звездното небе и
ветровете. Човекът
и Природата – един
на един.
В
последните
столетия
човекът
тръгна по най-погрешния път. Той забрави, че е част от
Мирозданието
и
решил, че трябва да
стане господар на
природата, се опита
да я подчини и промени. Някога усещал
се като обично дете
на майката природа, той започна да
се отнася към нея
немилостиво и безсърдечно като към
робиня. И вместо
да се смири пред
съвършенството и
красотата на Божието Творение, той
като безумец реши
да я побеждава и да
я променя, да изчерп
ва богатствата й, да я
засипва с отрови, да
я унищожава. Ние,
които
познаваме
идеите на Анастасия
за природосъобразния живот в родови
имения, знаем, че
само такъв живот ще
ни върне изгубените
връзки със земята и
ще ни направи щастливи според нашето
ново чувство на любов към Мирозданието и благословеното творчество
за възраждане на
майката Земя. Може
би човек трябва да
изживее това чув
ство да бъде един
на един с мощните
стихии на морето
или планината, там,
където  условията са
екстремни, за да усети необходимото почитание и уважение
пред майката Земя,
Продължава
на стр. 22

Български дух
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НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
21 септември

Св. ап. Кодрат
1845 − роден в с. Винга банатският българин Евсевий (Марин) Ферменджин, църковен
историк, умира на 25 юни 1897 г.
1378 − цар Иван Шишман дава грамота
на Рилския манастир, като изброява и потвърждава владенията и привилегиите на
манастира, с които да преживява свободен,
без да бъде обезпокояван от никого. Султаните са зачитали тоя документ през вековете
на робството. Само в настоящето монасите
са крайно ограничени в проявите в собствения си манастир, отдавна обърнат в музей и
пригоден за националния и международния
туризъм.

22 септември

Свщмчк Фока, еп. Синопийски. Прор.
Йона. Преп. Козма Зографски
1908 − обявяване на Независимостта на
България.
1813 − на 22 или 23
септември приключва
земния си живот Софроний Врачански, свещеник и епископ, учител и общественик, книжовник и религиозен
наставник.
Неговото
подвижничество като
свещеник в Котел и други български селища, Софроний Врачански
като епископ във Враца и после в изгнание в Румъния, като възрожденски книжовник и политически деец
за освобождение на България е цяла епоха.
През 1765 г. той прави първия препис на Славянобългарска история от Отца Паисия. Сам
той е автор на книжовни трудове предимно
с църковно-поучително съдържание. Найоригиналното му произведение е „Житие и
страдание на грешния Софроний”. Провъзгласен за светец от Българската православна
църква.
1921 − целият български народ оплаква кончината на Иван
Вазов, който в стихотворението
си „Паметник” напълно оправдано казва за себе си:
Не на стъгда многолюдна моя
паметник надменно е изправен,
не от бронза, не от мрамор тоя
паметник нетленен е направен.

Иван
Вазов

Той излян е от неща по-трайни:
от лучи и бисери, но скрити,
пръснати невидими, незнайни
на три поколения в душите.

23 септември

Зачатие на Св. Йоан Предтеча
1902 − избухва Горноджумайското въстание.
1923 − по заповед на Коминтерна, без да
се гледа на истинските интереси и на възможностите на българското работничество,
Васил Коларов и Георги Димитров прокарват в ЦК на БКП решението, според което да
се извърши военен бунт с цел да бъде свалено правителството на проф. Александър
Цанков и на негово място да се образува

работническо-селско правителство. Бунтове
избухват главно в Северозападна България,
но Враца не действа, а железопътният район
Червен бряг − Елисейна не изпълнява възложената му задача да прекъсне съобщенията
между София и Враца. Бунтът е потушен и
взема много жертви. Коларов и Димитров се
спасяват с бягство в Югославия.
1947 − властта на Коларов и Димитров
обесва Никола Петков, водач на обединената
опозиция и ратник за истинска демокрация в
страната.

24 септември

Първомчца и равноапостолна Текла
1859 − роден в с.
Градец,
Сливенско,
ген. Радко Димитриев,
виден
пълководец,
генерал от пехотата. Участник в нацио
налосвободителното
движение и в Рускотурската война 18771878 г. Като отчаян русофил участва меро- Ген. Радко Димитриев
давно в детронирането на Александър Батенберг, 1886 г. Участник
в двете Балкански войни. Командваната от
него Трета армия спечелва сраженията при
Лозенград и Люлебургас − Бунархисар. През
1913 г. е пълномощен министър в Русия. През
Първата световна война постъпва на служба
в руската действаща армия и командва последователно 8 корпус, 3 армия, 2 сибирски
корпус и 12 армия. Загива в Кавказ в борба с
Червената армия.
1895 − във връзка с 25-годишния писателски юбилей на Иван Вазов негови почитатели учредяват литературен фонд, управата на
който го предава в разпореждане на Историко-филологическия факултет на Висшето
училище, после Университет. Премии от фонда се дават „само за оригинални съчинения
от българската изящна литература”, представени в ръкопис или печатно. Факултетният
състав избира оценителна комисия, която
всяка година до 1 юни дава своето мнение.

25 септември

Преп. Евфросиния. Преп. Сергии Радонежки Чудотворец
1396 − битката при Никопол. Баязид разгромява кръстоносците на унгарския крал
Сигизмунд и пленява българския цар Иван
Срацимир. България окончателно пада под
турско робство.
1912 − създадено е Македоно-Одринското опълчение.
1888 − в кабинета на министъра, където
ги чака началникът на отделение при Министерството на просветата Иван Шишманов, се
събират първите седмина преподаватели в
Педагогическия курс, по-късно Висше училище, за да изберат помежду си „председател на съвета за Педагогически курс”. Тях шеговито наричат „новите седмочисленици” −
трима преподаватели Александър Теодоров,
Любомир Милетич и Иван Георгов, трима извънредни преподаватели Никола Михайловски, Йосиф Ковачев и Иван Данев, а също и
Станимир Станимиров. За председател е избран Александър Теодоров-Балан, който поради това минава за пръв ректор на Софийс-

кия държавен университет.

26 септември

Успение на Св. ап. и евангелист Йоан
Богослов
1879 − роден в гр. Елена писателят П. Ю.
Тодоров, умира на 14 февруари 1916 г.
1886 − роден в Габрово писателят Ран Босилек (Генчо Негенцов), умира на 8 октомври
1958 г.
1869 − представители на български общини в чужбина на общо събрание от 26 до
30 септември в Браила учредяват Българско
книжовно дружество и приемат неговия устав. Ръководството се състои от трима действителни членове за научно-книжовна дейност, а именно: Марин Дринов, председател,
Васил Друмев и Васил Стоянов, както и от
петчленно настоятелство за финансовите и
материални въпроси. Издава прочутото „Периодическо списание”, от което в периода
1870-1876 г. излизат 12 книжки. Още в 1884 г.
се приема нов устав, според който БКД фактически се превръща в Академия на науките.
Създават се три клона: историко-филологически, природо-медицински и държавнонаучен, а членовете му се разделят на почетни,
редовни и дописни. От 1898 г. председателството поема Иван Гешов. Едва в 1922 г. БКД
е преименувано на Българска академия на
науките.
1879 − вестник „Целокупна България” обнародва възвание за първите законодателни избори, в което Петко Славейков и Петко
Каравелов пишат следните многозначителни
редове за Търновската конституция: „Самоуправлението на народа като единствен извор на властта; Народното събрание като
единствен представител на народа, а това
народно представителство да ръководи народното правителство; това е духът на нашата конституция.”

27 септември

Мчк Калистрат и дружината му
1891 − умира Александър Екзарх, журналист и общественик, роден в Стара Загора
през 1810 г.
1918 − водачите на БЗНС застават начело
на войнишкия метеж и обявяват т. нар. Радомирска република.
1939 − умира драматургът Ст. Л. Костов,
роден в София на 30 март 1879 г.
1858 – в писмо Петко Каравелов казва, че
Георги Раковски проявява „неистово родолюбие, което не е всекиму дадено”. По това
време Раковски е в Одеса и се е отдал на
най-усилена книжовна дейност. Мечтае да
започне весник „Дунавски лебед” и списание
„Български древности”; готви за печат сборник от народни песни; занимава се с новата
българска история.
1870 – временен смесен съвет изработва
проектоустав за Българската Екзархия, учредена с ферман от февруари същата година в
Цариград. Съветът се състои от десет души
светски лица и петима владици. В същия ден
Високата порта уведомява света, че позволява на Екзархията да издава и визира пътни
тескерета, свидетелства и други официални
документи независимо от патриаршията.
Портата позволява да се свиква български
народен събор в Цариград, който да разгледа и приеме изработения проектоустав.
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101 г. от обявяване на
Независимостта на България

Независимо

царство
нанд съобщава на
министър-председателя
Малинов,
че на другия ден
- 22.09.1908г., в стария престолен град
Велико Търново ще
прочете манифест
към българския народ и ще обяви независимостта на Бъл

Екатерина
Стаева
Велинград
След Освобождението през 1878
г. цели три десетилетия Българското
княжество мълчаливо понася васалитета на Турция.
То плаща големи
данъци за него и
има право само на
дипломатически
агентства в София,
които нямат ранг
на посолства. Генерал-губернаторът
на Източна Румелия е подчинен на
султана, а правата
на княза върху нея
са ограничени.
През септември
1908 г. княз Фердинанд е на посещение във Виена при
император Франц

гария.
Във Велико Търново княз Фердинанд
е тържествено посрещнат. В строената
през 1230 г. църква
„Св. Св. Четиридесет мъченици” се
събират всички министри, митрополитите на Българската
православна църква
и много граждани.
Княз Фердинанд прочита прокламацията,
с която обявява България за независимо

царство.
От името на
правителството
и от името на Народното събрание
министър-председателят Малинов
предлага на княза
да приеме царската корона и титла.
Така на този
паметен ден 22.09.1908г.
България се завръща
отново с достойнство в древната си
и славна история.

Манифест към българския народ
Йосиф, при което се
стига до споразумение относно бъдещите действия на
страните.
Няколко дни преди това на тържествения прием по случай възкачването на
турския султан на
престола
българският представител в
Цариград не е поканен. Обяснението е,
че България не е су-

веренна държава.
По мнение на великите сили и минис т ър - председа теля това е идеален
повод за обявяване
на независимостта
на България и той го
съобщава на външния министър и на
княза.
При
завръщането си от Виена
на 21.09.1908 г. от
Русе княз Ферди-

„По волята на незабвенния Цар Освободител, великият
братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи,
поданици на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските
вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели тридесет години, Българският Народ, непоколебимо верен към паметта
на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от
техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова
на о’ Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да
бъде равноправен член в семейството на цивилизованите
народи.
Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо
не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на Народа Ми, такава е
неговата воля – да бъде според както той иска.
Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен
развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще
се отстрани и настаналото охлаждение между България и
Турция.
Аз и Народът Ми искрено се радваме на политическото
възраждане на Турция. Тя и България – свободни и напълно
независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат
на мирно вътрешно развитие.
Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението
на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий
1885 година България за независимо Българско Царство и
заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ми акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на
целия просветен свят.
Да живее свободна и независима България!
Да живее Българският Народ!“

Родов корен
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БЪЛГАРИТЕ И ТИБЕТЦИТЕ
ПИШЕЛИ С КИТАЙСКИ
ЙЕРОГЛИФИ
Гъдулката е
първообраз на
италианската
цигулка
Слави ДОНЧЕВ
Навярно с желание
да се издирят под
робности от истори
ята, бита и култура
та на съвременните
афганци навремето
историкът географ
проф. Петър Коледа
ров бе командирован
в Афганистан. След
завръщането си той
публикува две ста
тии. Обект на внима
нието му бяха изне
надващи и неизвест
ни дотогава прояви
в бита и културата на
съвременните афган
ци, свидетелстващи
“вероятно за териториална близост
между прабългари и
афганци в ранен период от тяхната
история и с тяхната
прародина”. От тези
статии узнахме, че
афганците назовават
българите “булгари”.
Същата форма на ет
нонима се среща и в
арабски извори, как
то и от ранните хро
нисти в Европа през
епохата на великото
преселение. С името
“булгар” афганците
наричали на езика
дори сорт грозде и
добре обработена
и с приятен аромат
кожа, както италиан
ците и до днес!
Също лечебен бал
сам “чарме и булгар”
от мас (лой?) и изго
рена кожа. С прозви
щето Принц Делбар,
подсещащо за народ
ната песен “Дилмано,
дилберо”, бил познат
известният философ
и лечител от благо
роден род, възпят с
името Ходжа Булгар!
По това време
била известна красо
тата и на тогавашната

булгарка, запазила се
до днес в пословица,
пълния текст на коя
то проф. Коледаров
цитираше: “жените
от цял свят да се
съберат, не ще могат да родят дете,
по-красиво от това
на булгарката”.
Столицата на Аф
ганистан се нарича
Кабул. Очевидно при
чината е изгражда
нето й по брега на р.
Кабул! Обаче турис
тите из Рила планина
знаят, че на север от
Мусала има връх със
същото име Кабул!
Загадъчното е, че и
от него изтича едно
именна река.
Не съм пребива
вал в Афганистан, но
след въпросните ста
тии реших да проуча
възможните причини
за появата и за оче
видно трайното пре
биваване на българи
в земи на Кушанската
империя, която ня
колко века владее
земите на Афганис
тан, Бактрия, Гандха
ра и Северна Индия
в епоха, когато този
край е обетована
земя на будизма, на
изкуството и архи
тектурата му.
С картата на Афга
нистан и с двете ста
тии на проф. Коледа
ров в ръка ме завари
една сутрин сенза
цията: “в Памир е открит още един Мадарски конник, изваян
от българи и наричан Мадара”! Около
четири десетилетия
проучвам Мадарския
конник, печатал съм
материали в научни
издания - доклад от
1974 г. бе препечатан
на руски, по-късно
на английски. В ре
зултат НИПК и коми
тетът за култура ми
възложиха през 1979
г. доклад до ЮНЕСКО
за обявяването му за
паметник от светов

но значение.
Поместените
в Списание 8
фотоси оба
че бяха до
статъчно, за
да заключа,
че между Ма
дарския кон
ник и памир
ския общи са
единствено
ездачът
и
името Мада
ра.
Предпо
лагам, че то
произхожда
от името на
будис ткия
месия Майтрея - Май
тра, Майдар, Мадар.
От статията узнах,
че от Афганистан се е
завърнала интердис
циплинарна експеди
ция. Никъде обаче не
се споменаваха про
учванията на проф.
Коледаров от 1972 и
1974 г., а резултати от
тях се цитираха без
името му, на места и
неточно. Споменават
се местности Шумен
и Варна. Вероятно
става дума за об
саждания и превзет
от арабите през VII в.
град крепост Шуман,
не Шумен. Навреме
то свързах тези две
имена поради това,
че името на гр. Шу
мен няма задоволи
телно проучване и
поради това, че в бъл
гарските
фамилни
имена има Шуманов!
“Вар” е санскритска
дума,
означаваща
вода, долчинка, на
чувашки - овраг. Една
от големите реки се
верно от Афганистан
е Вардаря, а българи
те на кан Кубер в Ма
кедония заменили
със същото името на
р. Аксиус - Вардар.
Статията “Мадар
ски конник в Афга
нистан” започва с
факта, че “наложените хипотези се пропукват, че не можем

със същата категоричност да твърдим,
че българите са хуни
- монголоидността
не им е присъща; не
би следвало да ги сродяваме и с тюрките”.
Но за отговор нека
дадем думата на са
мите българи, които
най-добре са знаели
своя произход и ис
тория. Така в своя
Именник те посоч
ват за пръв свой вла
детел кан Авитохол
- Атила (434-453), ос
новател на Хунската
“империя” - северно
от лимеса Рейн - Ду
нав. След нейното
разпадане започнало
и разселване на хуни
(сред които и бълга
ри от Карпатския ба
сейн) на изток в Или
рия, Поморавието,
низините на Долен
Дунав, включител
но Мизия и северно
от делтата й, където
малкият му син Ер
нак основал в земите
на хуно-кутригурите
и хуно-утигурите “голяма държава”. Покъсно отново в Се
верното Причерно
морие “господарят
на хунския народ” кан
Курт (или кан Гостун?),
княз на “хуногунду
рите”, създал Стара
та Велика България.
След нахлуването на
хазарите синът му
кан Исперих начело

на “хуногундурите”
навлязъл на юг от
Дунава и прекръстил
превзетия
Одесос
Варна. По-малкият
му брат носел името
на индуисткия бог
Кубера, а хората му
прекръстили зава
рената река Аксиус
на Вардар - спомен
от р. Вардаря в Аф
ганистан, и нарекли
рилския първенец на
името на чудодейно
то оръжие на инду
исткия бог Баларама
– Мусала.
Правилно се отбе
лязва, че българите
не могат да са тюрки,
тъй като те се появи
ли през IV в. сл. Хр.
Вярно е също, че бъл
гарите не са монго
лоиди, а европеиди,
както и хуните. Но
следва да знаем, че
в Монголия през II
хилядолетие пр. Хр.
се очертала мериди
онална граница от
погребения на изток,
а на запад - европе
иди, но на места с
монголоидни белези
- антропологически
тип, срещан в Евро
па в ранносредно
вековни некрополи.
Включително и на
Балканския полуос
тров (кръглия гроб
край Девня).
От статията про
личава
увереност,
че прабългарите са

родствени на иран
ците, а Памир е тяхна
прародина. Не трябва
обаче да загърбваме
Китай - друга велика
цивилизация в азиат
ския изток. Как иначе
ще обясним, че ос
вен гръцки букви в
българската азбука
има и подобни или
сходни по графика с
китайски йероглифи,
на места в акрофо
нична връзка с тях?
Че освен свое писмо
хуните използвали
китайски йероглифи
(АН СССР/ АН МНР,
1967 г.) Арабски ис
торик повтаря тези
данни: “Българите и
тибетците използвали писмената на
китайците...” (А. Я.
Гаркави, 1870 г.) Днес
борджидини и дулати
живеят в Монголия,
а в тамошния север
се говори булгатски
език. Китайците не
могат да изговорят и
запишат името бул
гар, но във веригата
Тяншан има върхо
ве Тенгри и Омуртаг,
местност
Каркара
(Кракра?). Китайското
влияние е имало пос
редник - хуните. Има
ло е и иранско влия
ние. Още 1000 годи
ни пр. Хр. иранското
влияние достига и
до Китай с посредни
чеството на средно
азиатските номади.

Родов корен
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Музиковедът на ек
спедицията открива
у афганците дрънков
музикален
инстру
мент на име булгаре
ла. Важно откритие,
тъй като е установено,
че от Алтай, в Мала
Азия и Западна Европа
той се нарича с имена,
производни от името
булгар. Сега вече зна
ем, че пътят му мина
ва и през Афганистан.
Също важно е да се
установи дали съвре
менните афганци из
ползват известния в
древността будистки
инструмент
крушо
видна лира с дървена
дека и с три и четири
струни. Този инстру
мент е бил познат на
булгарите в Афганис
тан и в оригинал - като
дрънков, за което сви
детелства бронзовата
статуетка, находка от
Плиска, но и с носения
от тях лък за струнен
инструмент. През III-IV
в пр. Хр. централно
азиатските коневъди
изобретили първите в
света струнни, лъкови
инструменти и лъка
за тях. В Афганистан
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те използвали крушо
видната лира и като
дрънков, и като лъков
инструмент (българ
ската гъдулка и лъ
ковата гусла) и ги до
несли на Балканския
полуостров. Въпросът
е важен поради обсто
ятелството, че музико
ведите намират такъв
лъков
инструмент
като участник в про
цеса за произхода на
виолите и цигулките
в Италия, където мир
ното разселване на
булгари през V-VII в. е
известно!
Мул т и д и сц ип ли 
нарната научна екс
педиция “България прародина” е пример
за подражание в уси
лията за разширяване
кръгозора на българс
ките историци, езико
веди, етнографи, кул
туролози. Резултатите
от повторението й
през настоящата 2009
г. се очакват от всички,
участвали в подготов
ката й, на първо мяс
то Общобългарската
фондация “Танакра”.
Авторът пожелава
“На добър час!”

Òúðñåòå íà êíèæíèÿ ïàçàð êíèãèòå íà èçäàòåëñêà êúùà
"Íîâàòà öèâèëèçàöèÿ" îò ïîðåäèöàòà "Áèáëèîòåêà Àíàñòàñèÿ"
“ПЕТЪР ДИМКОВ
– ДОБРЕ ПОЗНАТИЯТ…
НЕПОЗНАТ” - биография
на народния лечител,
родолюбец и духовен
учител Петър Димков
с автор Николай
Кафтанджиев.

Цена 7.00 лв.

Библиотека “Звънтящите кедри”

ПРОСТРАНСТВО
НА ЛЮБОВТА

Владимир Мегре

танас Панчев подарява на автора
ич Мегре броеве от вестник
ниги на Издателска къща
ия” по време на Международната
ренция, проведена в гр. Анталия,
рез октомври 2008 г.

ПРОСТРАНСТВО НА ЛЮБОВТА
3

ИК “Новата цивилизация” EООД

“Съществувам за тези, за които съществувам”
(Анастасия)
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“Анастасия”
– на световноизвестния ЗВЪНТЯЩИЯТ
КЕДЪР
писател Владимир
Николаевич Мегре.
Това е книга за една
необикновена жена,
притежаваща дар за
2
изцеление на душата и
тялото на човека.
Тази книга е разказ на необикновена жена, притежаваща дар
за изцеление на душата и тялото на човека.

Цена 7.00 лв.

Библиотека “Звънтящите кедри”

Владимир Николаевич Мегре е роден на 23.07.1950 г. в Русия.
Книгите “Звънтящите кедри” вече надминаха
45 000 000 тиражи. Преведени са на над тридесет езика.
Милиони хора по света творят своето пространство
на любовта по тях. Авторът е провел читателски
конференции в над двадесет държави, на три континента,
последните от тях бяха в Египет и Турция. Екологичните
селища по тези книги в света са вече над 400 000. Освен в
цяла Европа и страните от бившия Съветски съюз селища
от Родови имения има дори в Тайланд, Перу, Канада, САЩ,
Австралия и Венецуела. Според автора бъдещето на света
е неразривно свързано с Родовите имения.

9 789548 365208

“ТРЪНЕН ВЕНЕЦ
ОТ РАЯ” - пътеписи на
известния писател и
изследовател Никола
Гигов от пътуванията
му в Русия, Сърбия,
Япония и Англия.

“Петър Димков
– родолюбецът,
лечителят,
мислителят”
– сборник статии от
авторски колектив, с
ръководител доц. д-р
Христо Карагьозов.
ЗВЪНТЯЩИЯТ КЕДЪР

“Картини от
Атлантида”
– едно невероятно
пътуване на душата
извън тялото до
миналото на автора
Велизар Димов.

необикновена жена, притежаваща дар
та и тялото на човека.

“ЕСТЕСТВЕНИЯТ
ИКОНОМИЧЕСКИ
РЕД” на известния
икономист Силвио
Гезел, който посочва
пътя на човечеството
чрез свободна земя и
свободни пари.

“Романови – краят
на една мистерия”
– книга, която доказва,
че царските деца
Алексей и Анастасия са
живели в българското
село Габарево, с автор
Донка Йотова.

Владимир Мегре

“Искри от
вечността” – статии
и репортажи на
публицистката и
журналистка във
в. “Родово имение”
Мариана Праматарова
от гр. Бургас.

“БЕЗ ЗЕМЯ” биографична книга
на швейцареца
Франц-Карл
Рьоделбергер,
посветил живота
си на екологичното
земеделие.
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ИК “Новата цивилизация” EООД

“Съществувам за тези, за които съществувам”
(Анастасия)

“Звънтящият
кедър” – втората
книга от поредицата
на библиотека
“Звънтящите кедри”,
с автор руския
писател Владимир
Мегре.

“Библия на
Индивидуалния
бог” или
“Алхимия
на словото”
– автор,
преподавателя
от Университета
в гр. Сан
Франциско
– САЩ – доц.
д-р Тимен
Тимев.

“Пространство на любовта” – третата книга от поредицата
“Звънтящите кедри”, която продължава разказа за необикновената
жена Анастасия, притежаваща дарбата на прародителите си и знания за
първоизточниците на истината.
Книгите можете да намерите във вериги книжарници “Хеликон” и
“Пингвините”, както и чрез заявка на тел. 02/ 962 16 87, GSM 0888 69 33 59 и
e-mail: rodimenie@abv.bg

“Въведение в
пермакултурата”
– разумна
организация
на устойчива
природна среда за
човешко обитание,
която включва
перманентна
агрокултура,
строителна
система на
финанси, социални
отношения и много
други неща, с автор
австралиецът Бил
Молисън.

“БЛАГОДАТНАТА
ВЪЛНА” на
поетесата от
Варна Екатерина
Пейчева. Книгата
е летопис на едно
будителство,
което успя
да върне
прекрасната
българска дума
“будител”.

Природа, здраве
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Радостта

на Мартин

Когато
Мартин
Мартинов Терзийски
се ражда, родителите му са „полети с
хладен душ”: „детска
церебрална парализа”. Атрофия на кората на главния мозък,
три кисти в него, хидроцефалия и други
тежки „присъди”. Лекарите прогнозират
„обичайното” в такъв
случай: тежък и мъчителен живот за
детето и за близките
му.
Слава Богу, на нашата прекрасна планета Земя за здравето мислят и други
хора, освен завършилите медицина.
И често пъти те дават много безценни
открития на самата
медицина
именно
защото тяхното мислене не е обучавано
чрез логиката, аксиомите и границите на
медицинските познания. Такъв пример е
Мартин и неговата
прекрасна лечителка Юлия Логодажка,
за която писах преди
време във връзка с
лечението на родната ми майка.
Родителите
на
Мартин ме помолиха
да се запозная с данните около заболяването и лечението му
и ако желая, да напиша за щастливото му
оздравяване. За да
знаят и други хора,
че НЯМА И НЕ МОЖЕ
ДА ИМА НЕЛЕЧИМИ
БОЛЕСТИ.
Зловещият образ,
който досегашните
медицински познания за ДЦП „рисуват” в съзнанието и
на специалистите, и
на неспециалистите,
вече може да бъде за-

менен с красивия образ на завръщащото
се здраве. С помощта
на един благороден,
всеотдаен и силен
човек, без медицинско образование, но
с чиста душа и дарба
от Твореца, Мартин
(а и други деца като
него) се превръща
от тежест в радост за
себе си и за своите
близки хора.
Примерите за голямата изненада в
множество лекари са
най-разнообразни,
но общото в тях е, ЧЕ
ПРЕД ИСТИНАТА И
МЕДИЦИНАТА МЪЛЧИ. Чест прави на
тези лекари, че не отричат истината, а намират сили да признаят, че медицината
в сегашния си вид
не може да отговори
на огромната нужда
от истинско лечение
при подобни тежки
заболявания. Голяма
сила се иска да отдадеш заслуженото
на човек, който не е
твой колега, но който е успял да направи
онова, което ти не си.
Искрено се радвам,
че има такива лекари, чиято човешка
съвест е по-силна от
професионалното
честолюбие. Нека са
благословени!
И няма как да не
проговори съвестта
им, когато „напук”
на професионалните познания с „непрофесионалните”
си живи очи видиш
как едно дете, което е било „белязано”
с образа на неподвижен и неговорещ
инвалид, да влиза в
кабинета ти само, да
тича, да се смее, да
говори, да се радва,

е достъпна за всеки

да ти протяга ръка,
да те прегръща, да се
храни само, да става,
да ляга, да се облича
само, да ТРЪГВА НА
УЧИЛИЩЕ?
Пиша за Мартин
и за лечителката му
Юлия
Логодажка
най-вече заради вас,
скъпи читатели, които ще се осмелите да
се запитате: „Коя е силата, която връща
Живота в мъртвите
клетки? Коя е силата, която съживява
мъртвите области в
мозъка? Коя е силата,
която кара неподвижните
крачета
да проходят? Коя е
силата, която лекува?” Смея да вярвам,
че ще потърсите
отговор чрез своята човешка Душа, а
не чрез доказалите

своята безполезност
„научни” шаблони.
Може би е по-точно
да напиша „лъже-научни”, но бих искал
всеки човек, който
мисли, че се занимава с „наука”, да знае,
че науката е истин
ска сила само тогава,
когато допринася за
щастието на човека.
Последното е немислимо без цялостното
му здраве. Ето защо
е време да започнем
да виждаме наука
и там, където няма
университетска диплома, но има принос
за здравето и щастието на човека. Време
е да признаем правото на свободно
мислене за здравето като висше право
на всеки човек, а не
само на завършилите

„медицина”.
Родителите
на
Мартин имат ли
право да мислят за
здравето на детето
си? Неговите баби
и дядовци имат ли
право да мислят за
здравето на внучето
си? И това право кой
им го дава? Конституцията ли? Полицията
ли? Държавата ли?
Медицинските институции ли? Или тяхното човешко сърце
и съвест?
Близките на Мартин (и на хиляди
деца с подобна съдба) имат ли право да
търсят „в друга посока” своята надежда,
когато академичната медицина не им
предлага резултатно
и необратимо, трайно и безвредно лече-

ние? Подсъдим ли е
техният стремеж да
намерят все пак лечение на заболяване, за
което медицинските
познания казват, че
е „нелечимо”? И има
ли граници човешката мисъл за здраве?
Мисля, че е дошло
време да осъзнаем
всички, че медицината ще спечели изключително много, а чрез
нейната „печалба” ще
спечелим и ние, ако
направи поне малко
завъртане в мисълта
си за здравето на човека.
Юлия Логодажка
не е завършила медицина, но лекува.
Какво да правим? Да
я вкараме в затвора
ли, като я обявим за
„шарлатанин”, както е
правено с хиляди на-
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родни лечители през
последните няколко
века? Да си затворим
очите за способностите й ли, за да не се
замислим за познавателните ограничения на собственото

ни мислене? Няма да
споменем за Мартин
и излекуването му в
учебника по неврология и сходните медицински предмети,
но с това ще развием
ли медицинската наука? Ще допринесем
ли за щастието на
хората? За тяхното
здраве?
Въпросът е много
дълбок и много сериозен – той се простира много по-далеч
от съдбата на това

чудесно детенце и
неговите близки. Той
докосва съдбата на
всеки един от нас,
който е на Земята.
Време е да кажем
спокойно и смело: аз
вярвам в една Сила,
която управлява Вселената по
изк лючително
мъдър и прекрасен начин.
Тази Сила е навсякъде: в мен
и редом до мен,
в другите хора
и редом до тях,
във всички земни, водни и небесни твари, в
цялата Природа. Тази Сила е
благосклонна към
човека и с радостно очакване гледа
към човека той да
осъзнае нейното
съществуване, за
да открие, че тя
е предвидила за
него само Здраве
и Щастие. А когато
той, човекът, боледува и не се чув
ства щастлив, то
това е защото, не е
осъзнал връзката
си с тази безгранична сила. Забра-

Природа, здраве
вил я е. Откъснал се
е от нея.
Хора като Мартин и родителите му,
като Юлия и всички
истински лечители
без медицинска диплома ни напомнят, че
Творецът е вложил
в човека безкрайна сила: нали ни е

направил по „свой
образ и подобие”.
Трябва само да поискаме да събудим тази
своя безкрайна сила.
Питам се често как
„работи” лечението
на Юлето: клетките
ли съживява, програмата им за живот
ли
възстановява,
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нервните ли влакна
възбужда и обръща
посоката на техните
електрически импулси ли? И все по-често
чувам в себе си глас,
който казва: „Просто
бъди благодарен и
не питай толкова за
начина, по който лекува. Радвай се, че я

има, че има деца като
Мартин, че си се родил в такова време,
когато така наречената „нелечимост” на
ред заболявания си
отива все по-безвъзвратно и по-безвъзвратно.”
Един американец
– Уолъс Уотлъс - още
в началото на миналия ХХ век пише, че
най-старите клетки в човешкия организъм са на три
години,
защото
всички клетки в
него се обновяват
непрекъснато. Едни
органи се обновяват
за един месец, други
за няколко месеца,
а „най-бавно” обновяващите се органи
го правят за три години. Време е да си
припомним голямата
мечта на нашия общ
Родител: той мечтае
човекът да бъде винаги здрав и да живее вечно в радост
и щастие. Може би
мислите за този наш
Създател са дали на
Юлето онова, което

не би й дало едно медицинско обучение?
Може би мислите за
Бога на щастливия
живот биха дали и на
всички лекари онова липсващо зрънце истина, което не
намират например
в теорията на Чарлз
Дарвин за произхода
на човека? Може
би ако мъничко завъртят мисленето
си, биха открили
колко невероятно
огромни възможности за истинско
лечение им се откриват?
Така искам Мартин да разкаже свободно и спокойно
след време, когато
придобие кураж,
за чудото, което е
той самият, за да
вдъхнови и други
хора за единственото нещо, което
ни дава истински
сили: радостта от
здравето, радостта
от способността да
тичаш на собствените си крака, радостта да говориш
със собствената си
уста, радостта да
видиш собственото си спасение!
Може би Душата
на Мартин е избрала
това изпитание още
преди зачеването, за
да допринесе с лично преживяното за
по-голямото осъзнаване както на своето
семейство, така и на
всеки един от нас?
Може би Юлия Логодажка е един от найвнимателните знаци,
които Творецът ни
дава, за да си припомним вечните закони на Живота?
Скъпи читателю,
в такива мигове се
сещам за думите
на лечителя Исус:
„Радвайте се!” Радостта е достъпна до
всеки, който й позволи да дойде при
него - чрез вярата
си в правото да бъде
здрав. Както стана с
Мартин и неговите
близки.
С искрено желание
здравето да се
завърне изцяло в
нашите мисли,
Росен АНГЕЛОВ
17 август 2009,
Благоевград
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ПЪТЕШЕСТВИЯ

ВЪРХУ ВОЛНИ ПТИЧИ КРИЛE

След многовековни
наблюдения и според
народните представи
на деня на свети
Панталеймон прелетните
птици се събират на ята
и се подготвят за дългия
си път към топлите
места, прелитайки над
планини, долини и морета.

Дора Александрова
МАРШРУТИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ
С вълнение и радост посрещаме пролетните гости по нашите земи. С колко тъга изпращаме наесен стройните редици от щъркелите. От незапомнени времена хората са
свързвали прелитането на птиците със своя
труд, с мечтите и обичаите си. По това, кога
са отлитали или пристигали птиците са предсказвали какво ще бъде времето, богата ли
ще е реколтата, успешна ли ще е годината.
В историята на животните от Аристотел е
написано, че по долината на Струма минава
прелетният път на пеликаните, а по Беломорието през зимата се появяват жерави, които
гнездят в степите на Скития – Днешна Добруджа.
Проучването на пътищата и начините, по
които птиците прелитат през различните сезони, има голяма практическа стойност. Известни са случаи на катастрофи, предизвикани от попадането на самолети в трафика на
ятата прелетни птици. Есенно време скорците и дроздовете нанасят щети на лозарските
райони. Ако се знае пътят и времето на прелитането им, могат да се предотвратят неприятностите.

През нашата страна минават три главни
пътя на прелетните птици. Първият е Понтийският /Причерноморският/, който минава
по западния бряг на Черно море, продължава през Босфора и Дарданелите. По втория,
наречен Аристотелев, идващите от север
птици следват долината на реките Струма и
Места. Третият, тракийският път, е по долината на река Марица. Пернатите пътници по
тези три маршрута зимуват по Средиземноморието, в Близкия изток и най-много в Северна Африка.
Може да се каже, че през страната ни минава източноевропейската прелетна магистрала и специалистите орнитолози по цял свят с
право ни завиждат на пернатото разнообразие и богатство в резерватите. Истински природен феномен е, че все още в България са

рането на щъркели и
лястовици. По-късно
известният наш орнитолог Павел Патев
слага началото на масово опръстеняване.
Днес в България има
около 340 вида птици, повечето от които са прелетни. Найхарактерните сред
тях са лястовиците и
щъркелите. За кратко време от нашата страна отлитат и
пчелоядите, бързолетите, певците, му-

съхранени около 40 резервата
за птици. Само в
резервата Сребърна могат да
се наблюдават
над 170 вида
птици на смесената колония от
къдроглави пеликани, чапли,
ибиси, лопатарки, корморани.
Прелитането
на птиците започва да се изучава у нас през
1929 г. с марки-

холовките и други. Скорците и дроздовете
и някои други видове имат продължителен
период на отлитане. Някои птици, които
гнездят у нас, наесен отлитат, а от север идват други от същия вид и зимуват по нашите земи. Така се създава впечатлението, че
в някои райони през цялата година живеят
птици от един и същи вид. Като врабчетата
например. В нашата страна има места, където прелитането може да се наблюдава винаги, защото птиците, които гнездят в планините, през есента се спускат в равнините.
В края на лятото по Южното Черноморие
могат да се видят ята от щъркели и дребни
грабливи птици. Такива прелитания се забелязват всяка есен в Добруджа и край нос
Калиакра.
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КЪДЕ СА ЗИМНИТЕ ИМ КВАРТИРИ?
Те са в топлите страни. Полската чучулига,
пойният дрозд, лястовичките заминават за
Северна Африка и по долината на Нил. Славеите се насочват към Западна и Североизточна Африка. Бекасите предпочитат южните райони на средиземноморските страни.
Патиците и гъските се настаняват най-близо
до нас – в Северна Гърция и на островите в
Егейско море.
Както на отиване, така и на връщане всеки
вид се движи в строго определени коридори – нещо като пътни магистрали. Любимият ни от приказките красавец – белият щъркел, лети само над сушата и свързаните с нея
реки, езера, блата. За него “магистралите” са
две. По едната щъркелите минават по теченията на Струма и Места и в гръцка територия
свиват на изток по крайбрежието на Егейско
море към Босфора. Вторият коридор е маркиран от северните ни реки, по дунавското
крайбрежие към черноморския бряг. Спускайки се на юг, тези ята се събират в района
на Босфора с дошлите от запад. След няколко дни усилено хранене и почивка във въздуха, се вдигат сборни ята от по няколкостотин птици. В плавен полет те потеглят покрай
малоазиатския бряг, летят над Израел и по
източното крайбрежие на Средиземно море
достигат до Суецкия канал и делтата на Нил.
Но малко от тях остават по тези места. По-голямата част поема срещу течението на Нил
или по източното африканско крайбрежие,
все на юг. Най-мераклиите пътешестват чак
до земите на Южна Африка. Напролет идвайки си щъркелите, летят по същия маршрут,
но в обратна посока, и то само през деня, в
сутрешните часове докъм обяд. След полет
от два-три часа те се приземяват около някой водоем, за да се освежат и да похапнат.
Няколко дни похапват каквото им предложи природата и отпочинали и сити отново
тръгват на път.
Любители на нощните полети са бекасите,
чучулигите, чаплите, совите. Те са активни от
мръкване докъм полунощ и след това – на
разсъмване.
Патиците и гъските пък се движат и нощем
и денем, в зависимост от времето. Денем летят над водните басейни, а нощем – над сушата. При мъгла отлагат полета.
ЧУЖДАТА ЗЕМЯ НЕ Е РОДИНАТА.
За да презимуват птиците се настаняват
в области с условия и температури, близки
до родните. Дали на нашенските птици им е
приятно по “тежка чужбина”, можем само да
предполагаме. Но ако се съди по проявите им,
не са много щастливи. Щъркелите, жеравите,
чаплите се установяват на големи ята в открити местности, без да търсят компанията на тамошните пернати. Лястовиците,
скорците и други от нашите песнопойци също се държат на дистанция и дори
“студено” – те нито пеят, нито търсят контакти с чуждите птици. Не се и карат с
тях, защото храна има достатъчно и не са
конкуренти на аборигените. Пребиваването им като “имигранти” е различно – от
един-два до пет-шест месеца.
ВРЪЩАНЕ ОТ “ГУРБЕТ”.
Обратният път към родината е с побързи темпове за всички прелетни птици. Инстинктът, това вътрешно моторче,
ги подтиква към по-дълги преходи и
по-кратки почивки. Те знаят, че прибирайки се в гнездовите райони, ги очаква сериозна работа – поправка на дома
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или строеж на нов, подготовка за любовни
радости, мътене на яйцата, изхранване и отглеждане на малките. Не бива да смесваме
скоростта на летене със скоростта при прелета. На къси разстояния дребните птици
развиват скорост от 30-40 км/час. Скорците
летят с около 50 км/час. Гъските, патиците и
щъркелите – до 80. Лястовичките са много
по-енергични – стотина километра в час е
нещо обикновено за тях. При прелета скоростта обаче е по-малка и зависи от скоростта
и от посоката на вятъра.
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА.
При някои птици между младите и старите има нетърпимост. Младите щъркели, гъски, лястовици, пойни птици летят заедно със
старите. Но младоците скорци и чучулигите
отлитат преди старците. При бекасите е точно обратното – младите изчакват старите и
тръгват след тях. При прелета – дневен или
нощен – пътешествениците изпадат в различни ситуации – нападения от хищни пернати, силен насрещен вятър, мощни въздушни
течения, дъждовни или пясъчни бури, мъгла.
Тогава те кацат аварийно, докато премине
неблагоприятната ситуация. Ако няма къде
да спрат, летят до пълно изтощаване и гибел.
Но връщане назад няма!
ИЗПИТАНИЯТА ПО ПЪТЯ.
За нашите лястовици и пойни птици сериозно изпитание е прелетът над Средиземно
море. Много често, отмалели от дългия път
или пресрещнати от бурни ветрове, пернатите с мъка достигат до бреговете на острови или континенти и изтощени се блъскат в
крайбрежните скали. Много често жителите
на островите с мрежи и кошове, въпреки че е
забранено с международна конвенция за защита на птиците, излавят с хиляди изпопадали и все още живи птици. Моряци разказват
за птичи нашествия върху кораби. Птиците
кацват върху мачти и бруствери или направо
падат на палубата, полумъртви от умора.
ПО-ДОБРЕ В КОМПАНИЯ.
Това важи за някои видове птици. При миграцията не се съобразяват с нея и летят поединично. Такива са хищните пернати, като
кукувицата. По-загрижено постъпват гургулиците и някои пойни птици, които летят
на двойки. Най-много държат на колективността лястовиците, пъдпъдъците, жеравите,
щъркелите, патиците, гъските. Те летят на ята,
нерядко с по няколко десетки хиляди птици.
При такава армада движението на крилете
им предизвиква шум, наподобяващ равномерно съскане.
СТИЛЪТ НЕ Е МАЛОВАЖЕН. Формата на
ятото в полет е различна. Жеравите и щъркелите летят в клин. Бекасите – в коса реди-
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ца. Дивите патици и гъски – в клин или коса
редица. Скорците и лястовиците – в купчина.
Всяка птица в ятото се подчинява на колектива. Ятото се води от най-издръжливите
птици, които периодично се сменят в челото
– там съпротивлението на въздуха е най-голямо.
ПОСТАВЯНЕТО НА РЕКОРДИ. Абсолютен
рекордьор сред нашите птици с най-дълъг
пробег е белият щъркел. От алуминиевите
пръстени, с които са маркирани тези птици,
се разбира, че те стигат до Южна Африка
– Капската земя. Това са близо 8500 километра, а това означава, че зимният им гурбет е
от 17 000 км! Други световни рекордьори са
бекасите, гнездещи в Източен Сибир. Те пътуват към Австралия и Нова Зеландия и двупосочно изминават 30 000 км. Лястовиците от
Аляска летят на юг, като престояват в Бразилия и през пролетта се връщат в родния дом.
Като се сравни големината на телцето на лястовицата, което е от 30 грама, с големината
на тялото на бекаса – 300 грама, то тя е абсолютният шампион на дълги разстояния. Храни се във въздуха и така се зарежда с енергия
и сили по време на полета. А как се справят
мускулите й? В тях се натрупва млечна киселина, която довежда до умора. Тогава лястовичката чувства нужда от кратка почивка. И
обикновено на 350-400 км тя каца някъде и
се разтоварва от насъбралата се умора.
Рекорд в дисциплината полет на един дъх
поставя калугерицата, или попадийката. Това
е птица с големината на гургулица, обитаваща ливади покрай влажни терени и мучурища. Това се отнася за калугерицата, гнездяща на британските острови. Документиран
е полет на ята от гнездовите райони, които,
след като се вдигнат във въздуха, прелетяват 3500-километров маршрут над вълните
на Атлантическия океан, с приземяване в Северна Америка. Още по-добре, ако птиците
са улеснени от наличие на попътен вятър. Но
изследваните птици престояли цели 24 часа
в полет, без никакво кацане!
ЗАРЕЖДАНЕ С “ГОРИВО” В ПОЛЕТ. Освен
лястовиците, които се хранят по време на полет и така се “зареждат с гориво”, за да продължат, как другите прелетни птици черпят
енергия за дългите си преходи? Цяло лято те
натрупват подкожни мазнини. На някои птици, като славеите, запасите удвояват теглото
им. Други концентрират цялата добита енергия в себе си, която изразходват равномерно
по време на целия прелетен период.
ЗАЩО ЛЕТЯТ V-ОБРАЗНО? Когато са в полет, те се намират както на еднакво, така и на
близко разстояние една от друга. Френски
изследователи са открили причината за това.
Учените смятат, че когато между птиците има
малко разстояние, се намалява въздушното съпротивление и те изразходват 20
% по-малко енергия. А издръжливостта
на цялото ято се подобрява със 70 %.
ТЕ ТЪРСЯТ НАШЕТО ПРИЯТЕЛСТВО.
Всеки от нас се радва от дете на първия
щъркел през пролетта, на първите пируети на лястовиците, на песента на чучулигата! Не случайно си избират тъкмо
тук, при нас, да се връщат всяка пролет,
за да създадат и отгледат своето потом
ство! Този техен избор може само да ни
радва и ласкае. Затова любовта им към
нас и към родината би била истинска,
когато е взаимна! Затова да ги изпратим
през есента с пожелание “На добър път!”
и да ги чакаме с нетърпение отново напролет да се върнат при нас.
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СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

Сега, след като бях научил как става, пътуването беше лесно. А знаех, че този път ще става
все по-лесен, колкото по-често го изминавах.
Като установя веднъж линията на най-малкото
съпротивление, всяко последващо пътуване
ще бъде свързано с все по-малка съпротива. И
така, както ще видите, пътуванията ми от живота в Сан Куентин до други съществования с време се постигаха почти автоматично.
След като директорът Атъртън и предружителите му ме напуснаха, само няколко минути
ми стигнаха да наложа волята си и да върна
съживилата се част от тялото обратно в малката
смърт. Това бе смърт в живота, но само малката
смърт, подобна на временната смърт, постигана с анестетици.
И тъй, от всичко подло и гнусно, от жестокия
ад на единочката и усмирителната риза, от познатите мухи и влажния мрак, от изчукваните с
пръсти разговори на живите мъртъвци, с един
отскок аз се отзовах далече във времето и пространството.
Настъпи краткотрайната тъма и бавното
осъзнаване на други неща и друго съществуване. Първото усещане в това осъзнаване беше
прахолякът. Беше в ноздрите ми, сух и лютив.
Усещах го на устните си. Той покриваше моето лице, ръце, а особено силно се усещаше на
крайчеца на пръстите, когато ги допирах с дебелата част на палеца.
След това осъзнах неспирното движение.
Всичко наоколо ми се клатеше и олюляваше.
Усещаше се друсане и разтърсване и аз долавях като нещо напълно естествено скърцане
на колела на осите им и стържене и тракане на
железни шини по камъни и пясък. И до мен долитаха уморени гласове на мъже, които ругаеха
и се заканваха на бавно пристъпващи уморени
добитчета.
Отворих възпалените си от прахоляка очи и
тоз час в тях се наби нов прах. На грубите одеяла, където лежах, имаше един пръст прах. Над
себе си през сипещия се прахоляк видях извит
свод от подскачащ, олюляващ се брезент и безброй песъчинки да се сипят в сноповете слънчеви лъчи, които проникваха през дупките в
брезента.
Бях дете, осем или деветгодишно момче, и
бях изнемощял, както и жената с прашно и изпито лице, която седеше до мен и успокояваше
плачещото й в скута бебе. Това беше майка ми,
аз го знаех и то беше напълно естествено за
мен, също както знаех, когато плъзнах поглед
през брезентовия тунел на чергилото на фургона, че раменете на мъжа, седнал на капрата,
бяха на баща ми.
Когато запълзях между натрупаната покъщина, с която бе натоварен фургонът, майка
ми рече с уморен и сприхав тон: „Не можеш ли
поне за минута да останеш мирен, Джеси?“

Това беше името
ми – Джеси. Не знаех
фамилното си име, макар и да чувах майка
ми да нарича баща ми
Джон. Смътно си спомням да съм чувал при
различни случаи другите мъже да казват
на баща ми „капитан“.
Знаех, че той беше водачът на този керван и
всички му се подчиняваха.
Аз изпълзях през отвора на брезента и седнах на капрата до баща си. Не можеше да се
диша от прахоляка, вдиган от фургоните и многобройните копита на добитъка. Прахът беше
толкова гъст, че висеше във въздуха като омара
и снишилото се слънце светеше през него мъждиво и с кървава светлина.
Злокобна бе не само светлината на това залязващо слънце – всичко наоколо имаше злокобен вид: гледката, лицето на баща ми, плачът
на бебето в прегръдките на майка ми, което тя
не можеше да кърми, шестте коня, карани от
баща ми, на които трябваше непрекъснато да
подвиква и които бяха загубили всякакъв цвят,
толкова дебело бяха покрити с прах.
Наоколо се простираше отегчителна пустош,
от която ти се стягаше душата. На всички страни се редяха безкрайни ниски хълмове. Тук-там,
само по склоновете им, нарядко се виждаха
гъстаци на опалени от зноя храсти. По-голямата част от повърхността на хълмовете беше
гола, пресъхнала и се състоеше от пясък и камънак. Нашият път вървеше по песъчливите
долове между хълмовете. А песъчливите долове бяха голи, ако изключим случайни шубраци
и на места ниски туфи суха, повяхнала трева.
Нямаше никаква вода, нито признаци за вода,
освен размити дерета, които свидетелствуваха
за някогашни поройни дъждове.
Единствен баща ми имаше коне, запрегнати
във фургона. Фургоните вървяха един подир
друг и когато керванът криволичеше и извиваше, аз виждах, че другите коли се теглят от волове. Три или четири чифта волове се напрягаха и
теглеха безсилно всеки фургон, а край тях в дълбокия пясък крачеха мъже с остени и мушкаха
отказващите да вървят добичета. На един завой
преброих фургоните пред и зад нас. Знаех, че
са четиридесет заедно с нашия, защото често ги
бях броил и преди. И когато ги преброих и сега,
както децата правят от скука, за да им мине
времето, те си бяха всичките там, четиридесет
коли, всичките с брезентови чергила, големи и
масивни, грубо сковани, и се люлееха и друсаха, скърцаха и стържеха по пясъка и пелина, и
камънаците.
В дясно и в ляво от нас, разпръснали се по
дължината на кервана, яздеха на коне десетина
петнадесет мъже и младежи. През лъка на седлата им имаше пушки с дълги цеви. Щом някой
от тях се доближеше до нашия фургон, виждах,
че лицата им бяха изпити и загрижени, както на
баща ми. Баща ми, и той като тях, като караше,
имаше под ръка пушка с дълга цев.
И още, от една страна куцукаха двадесетина
или повече изпосталели като скелети волове, с
подбити крака и протрити от яремите вратове;
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те постоянно спираха да пощипнат случайна
туфа изсъхнала трева, а младежите с уморени
лица, които ги караха, току ги мушкаха да вървят напред. Понякога един или друг от тези волове се задържаше, за да измучи, и това мучене
като че ли беше не по-малко злокобно от всичко останало наоколо.
Някъде далече-далече имам спомен да съм
живял като по-малко момче край обрасли с
дървета брегове на поток. И както фургонът се
друса напред, така и аз се олюлявам на капрата при баща си, и непрекъснато се завръщам в
мислите си към тази приятна вода, течаща между дърветата. Имам чувството, че от не знам
колко време живея във фургон и пътувам, пътувам все със същите тези хора.
Но най-силно изпитвам това, което най-силно
изпитват и всички около мен, а имено чувството, че бавно вървим към своята гибел. Керванът
ни прилича на погребално шествие. Никога не
се е разнесъл смях. Никога не съм чул по-весел
глас. Не ни придружаваше нито мир, нито спокойствие. Лицата на мъжете и младежите, които
препускаха напред, бяха мрачни, замръзнали,
безнадеждни. И както кретахме през зловещия
прахоляк в залеза, аз често вдигах поглед към
лицето на баща ми и напразно търсех някакъв
белег на радост. Не искам да кажа, че татковото ми лице, въпреки прахоляка и измършавялостта си, изразяваше безнадеждност. То бе
упорито, и – о! – толкова мрачно и загрижено,
безкрайно загрижено.
Някаква тръпка сякаш премина през кервана. Баща ми вдигна глава. Аз също. Конете ни
също вдигнаха уморените си глави, подушиха
въздуха с дълго, бавно вдишване и за малко
тръгнаха по-живо. Конете на авангарда ускориха своя ход. А колкото за стадото на заприличалите на плашила волове, то изведнъж препусна
направо в галоп. Това беше почти смехотворно. Нещастните твари бяха толкова тромави в
безсилието и тромавостта си. Те бяха носещи
се в галоп скелети, облечени с мизерни кожи, и
задминаха пазещите ги момчета. Но това беше
само за кратко. После пак тръгнаха ходом – с
бърз, нетърпелив, влачещ се, куцукащ ход; и сухите стръкове трева вече не ги подлъгваха да
се отбият встрани.
– Какво има? – попита майка ми от фургона.
– Вода – отговори баща ми – трябва да е
Нефи.
Майка ми добави:
– Слава богу! А може да ни продадат и малко
храна.
И огромните ни фургони навлязоха със скърцане и стържене, и клатушкане, и друсане през
кървавочервения прах в Нефи.
Десетина разпръснати жилища или колиби
– това беше селището. Местността имаше почти
същия вид, както тази, през която бяхме минали. Нямаше дървета, само шубраци и песъчлива пустош. Но имаше следи от ниви и тук там някоя ограда. И имаше вода. Тя сякаш не течеше
в поточето. Леглото обаче беше влажно и ту на
едно място ту на друго имаше вирчета, в които
незапрегнатите волове и ездитните коне нагазиха и натопиха муцуните си до очите. На места
имаше и по някоя върбичка.
– Това трябва да е мелницата на Бил Блак, за
която ни разправяха – каза баща ми и посочи
една сграда на майка ми, чието любопитство я
беше накарало да надзърне през нашите рамене.
Един старец с риза от еленова кожа и дълга, сплъстена, изгоряла от слънцето коса се
върна с коня си обратно при нашия фургон да
поговори с баща ми. Дадоха сигнал и предните
фургони от кервана започнаха да се разгръщат
в кръг. Мястото позволяваше това престроява-
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не и благодарение на предобития вече опит
бе извършено без всякакво затруднение, тъй
че когато четиридесетте фургона окончателно
спряха, те образуваха правилен кръг. Настъпи общо суетене и организирано шетане. От
фургоните наизлязоха много жени, всичките с
уморени лица и покрити с прах. Изсипа се цяла
орда деца. Трябва да бяха най-малко петдесет и
аз като че ли познавах всичките много отдавна;
жените също бяха не по-малко от четиридесет.
Те се заеха с приготовляване на вечеря.
Докато някой от мъжете сечаха шубраци, а
ние, децата, ги носехме до запалените огньове,
други мъже разпрягаха воловете и ги оставяха
да препускат на водопой. След това мъжете на
големи команди наместиха фургоните един до
друг. Процепът на всеки фургон се обръщаше
навътре в кръга, а предницата и задницата на
всеки от тях плътно опираше във фургона пред
и зад него. Големите спирачки бяха здраво запънати, но това не им стигаше, затова колелата на
всичките фургони бяха скачени с вериги. Това
не беше нещо ново за нас, децата. То беше признак на безпокойство във враждебна страна.
Само един фургон остана нескачен с кръга, за
да образува врата в корала. После, както го знаехме, преди станът да заспи, добитъкът щеше
да бъде вкаран вътре и този фургон да бъде
прекачен с верига към другите. Засега мъже и
момчета щяха да пазят добитъка няколко часа,
докато опасе оскъдната трева наоколо.
Междувременно докато продължаваше
уреждането на стана, баща ми с няколко други
мъже и старецът с дългата обгорена от слънцето коса се запътиха пеша към мелницата. Помня, че всички ние, мъже, жени и дори децата, се
спряхме да ги изпратим с поглед, като че ли тяхната задача беше от голяма важност.
Докато ги нямаше, други мъже, непознати,
жители на пустинята Нефи, влязоха в стана и
взеха да го обикалят. Бяха бели хора като нас,
но със сурови, навъсени лица и сякаш се сърдеха на всички ни, долавяше се неприятелското
им настроение и те казваха разни неща, с които
искаха да ядосат нашите мъже. Но нашите жени
направиха предупреждение и то беше предадено на всички мъже и младежи, че трябва да
си мълчат.
Един от непознатите се доближи до нашия
огън, където майка ми готвеше сама. Аз тъкмо
бях дошъл с наръч съчки и се спрях, заслушан
и загледан в натрапника, когото мразех, защото във въздуха витаеше омраза и аз знаех, че и
сетният човек в кервана мразеше тези непознати, които бяха с бяла кожа като нас, но заради
които бяхме принудени да нареждаме стана си
на кръг.
Непознатият при нашия огън имаше сини
очи, сурови, студени и пронизващи. Имаше пясъчно жълта коса. Лицето му беше обръснато
до брадичката, под брадичката, на шията и до
ушите се виждаше силно прошаренна, пясъчножълта брада. Майка ми не го поздрави, нито
той поздрави нея. Той само се спря и намръщено я загледа. Сетне прочисти гърлото си и рече
с презрение:
– Сигурно сега ви се ще да сте си в Мисури,
а?
Видях мама да стиска устни, за да се въздържи, преди да отговори:
– Ние сме от Арканзас.
– Струва ми се, че имаш добро основание да
отричаш откъде си – подхвърли й той тогава,
– вие, дето пропъдихте избрания народ на господа от Мисури.
Майка не му отговори.
– …Щото – продължи той, след като почака майка да се обади – сега идвате да хленчите и да просите хляб от тия, дето сте ги
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преследвали.
След тези думи, без да се замисля, понеже
бях дете, аз почувствах да ме обзема яд, все
същата сляпа и необуздана стихийна ярост, незнаеща граници.
– Ти лъжеш! – отвърнах му аз. – Ние не сме
мисурийци! Ние не хленчим! Не сме просяци!
Имаме пари, за да си купим!
– Млъкни, Джеси! – викна майка ми и ме плесна силно през устата. А след това рече на непознатия – Върви си и остави момчето на мира.
– Аз ще ти тегля един куршум, проклет мормон[1] – креснах му аз разплакано, този път
твърде бързо за майка ми и с един-два скока
се озовах от другата страна на огъня, далече от
ръката й, която бе замахнала.
Колкото до самия човек, моето държание не
го смути ни най-малко. Аз бях готов за не знам
какво си жестоко отмъщение от този ужасен непознат и внимателно го наблюдавах, но той ме
огледа с безкрайно сериозен вид.
Най-после заговори и заговори тържествено, като тържествено поклащаше глава, сякащ
произнасяше присъда.
– Крушата не пада по-далеч от дървото – каза
той. – Младото поколение не е по-добро от старото. Целият род е греховен и прокълнат. Няма
спасение за него, нито за младите, нито за старите. Няма опрощение. Дори и Христовата кръв
не може да заличи прегрешенията им.
– Проклет мормон! – беше всичко, което можех да му изхлипам. – Проклет мормон! Проклет мормон! Проклет мормон!
И така продължавах да го проклинам и да
танцувам около огъня, за да избегна преследващата ме ръка на майка ми, докато той си отиде.
Когато баща ми и мъжете, които го бяха придружавали, се завърнаха, работата в стана секна и всички нетърпеливо се стълпиха около
него. Той поклати глава.
– Не искат ли да продават? – запита една
жена.
Той поклати глава.
Един мъж рязко си проправи път към центъра на тълпата – синеок великан с руса брада и
мустаци – и заговори:
– Те казват, че имали брашно и провизии за
три години, капитане. Преди винаги са продавали на емигрантите. А сега не искат да продават.
А кавгата им не е с нас. Кавгата им е с правителството, но те го изкарват на наш гръб. Това
не е справедливо, капитане. Не е справедливо,
казвам, както сме с жените и децата, а до Калифорния има още месеци път, и зимата иде, а до
там все е пустиня. Ние нямаме храна, за да навлезем в пустинята.
Той прекъсна за миг, за да се обърне към цялата тълпа:
– Ами че никой от вас не знае какво нещо
е пустинята. Туй дето го виждате не е пустиня!
Казвам ви, че туй е рай, небесно пасбище, по което тече мляко и мед, в сравнение с онова, което ни чака напред. Казвам ти, капитане, трябва
първо да се запасим с брашно. Като не щат да
ни го продадат, трябва да се вдигнем и да си го
вземем.
Мнозина от мъжете и жените се развикаха
одобрително, но баща ми ги накара да млъкнат,
като вдигна ръка.
– Съгласен съм с всичко, което казваш, Хамилтън… – започна той.
Но виковете заглушиха гласа му и той пак
вдигна ръка.
– Освен едно, за което забравяш, Хамилтън…
нещо, което ти и всички ние трябва да имаме
предвид. Бригъм Йънг[2] е обявил военно положение, а Бригъм Йънг има войска. Бихме могли
да изравним Нефи със земята, преди те да успеят да се обърнат, и да вземем провизии колкото
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можем да носим. Но надали бихме ги занесли
много далече. Светците на Бригъм ще налетят
отгоре ни и ние ще бъдем затрити също преди
да успеем да се обърнем. Вие го знаете. И аз го
зная. Ние всички го знаем.
Думите му бяха убедителни за слушатели,
които вече бяха убедени. Това, което им каза
не беше ново. Те само го бяха забравили във
вихъра на възбудата, притиснати от отчаяната
нужда.
– Никой друг не ще тръгне да се бие за нещо,
което е справедливо, по-бързо от мене – продължи татко. – Но положението е такова, че не
можем да си позволим да се бием сега. Избухне ли кавга, за нас няма спасение. А ние всички
трябва да мислим за нашите жени и деца. Трябва да се държим мирилюбиво на всяка цена, каквито и обиди да трупат на главите ни.
– Но какво да правим пред наближаващата
пустиня? – извика една жена, която кърмеше
бебе.
– Има няколко селища преди пустинята – отговори татко – Филмор е шейсет мили на юг.
После идва Корн Крийк. А до Бийвър има още
петдесет мили. След това е Пароуън. После има
двайсет мили до Седар сити. Колкото повече се
отдалечаваме от соленото езеро, толкова повече е за вярване да ни продадат провизии.
– Ами ако не щат? – настоя същата жена.
– Тогава ще се отървем от тях – каза баща ми.
– Седар сити е последното селище. Ще трябва
да вървим напред, и толкоз, и да бъдем благодарни на късмета си, че сме се отървали от тях.
На два дни път има добро пасище и вода. Наричат го Планинските ливади. Никой не живее там
и това е мястото, където ще дадем почивка на
добитъка и ще го поугоим, преди да навлезем
в пустинята. Може да набием дивеч. А в най-лошият случай ще продължаваме да вървим, докато можем, после ще зарежем фургоните, ще
натоварим каквото можем на гърба на добитъка и ще минем последните етапи пеша. Ще можем да ядем добичетата, както вървим напред.
По-добре ще е да пристигнем в Калифорния
без дрипа на гърба си, отколкото да оставим
костите си тук, а ще ги оставим, ако влезем в
стълкновение.
Импровизираното събрание завърши с повтаряне на предупрежденията да не се прибягва
до силни думи или насилствени действия. Тази
нощ заспах много мъчно. Гневът срещу мормона бе така разтревожил ума ми, че все още
бях буден, когато баща ми се вмъкна във фургона след последната си обиколка на нощната
стража. Те мислеха че спя, но аз чух майка да го
пита дали смята, че мормоните ще ни оставят
да напуснем мирно техните земи. Лицето му бе
извърнато настрана от нея, понеже се мъчеше
да си събуе ботуша, когато й отговори с голяма
сигурност за увереността си, че мормоните нямало да ни закачат, стига някой от нашите да не
подеме свада.
Но аз видях лицето му в този миг на светлината на лоената свещица и там нямаше и следа
от сигурността, прозвучала в гласа му. И така аз
заспах, угнетен от надвисналата над нас страшна съдба и с мисълта за Бригъм Йънг, който
се разрастваше в детското ми въображение в
страховито, злокобно същество, истински дявол с рога, опашка и така нататък.
Събудих се със старата болка от усмирителната риза в единочката.
Бележки
[1] член на религиозна полухристиянска секта в САЩ
[2] глава на мормонската църква
Превод: Сидер Флорин

Дух и материя
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Още от времето на Декарт науката се опитва
да редуцира действителността до математически
формули. Въпреки това съзнателното възприятие
на форми, цветове и емоции упорито отказва да
се подчини на подобно категоризиране.
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Лесно може да се конструира машина, която
да реагира на червената светлина с твърдението:
“Виждам червена светлина.” Но дали тази
механична реакция ще бъде съпровождана
от преживяването, което един човек изпитва,
виждайки червена светлина?

Статия от списание “ПРОИЗХОДЪТ. Забранените измерения на науката.”

ЗАГАДКАТА НА СЪЗНАНИЕТО
Съвременната
наука може
да изследва
глъбините на
мозъка, но в
състояние ли
е да обясни
феномена
съзнание?
“Както се казва,
след като загуби душата си, а впоследствие и
съзнанието си, научната психология като че
ли окончателно загуби
и разсъдъка си” - пише
философът Хърбърт
Фийгъл, директор на
Центъра за философия
на науката в Минесота. По този начин той
накратко формулира
една от основните тенденции в развитието
на съвременната научна мисъл - свеждането
на всички духовни и
психични феномени
изключително до биохимични мозъчни процеси.
Някои философи
с ентусиазъм съдей
стваха за осъществяването на тази задача.
Джилбърт Райл, известен професор по философия от Оксфордския
университет, се произнася по следния начин
за идеята, че съзнанието е нещо нефизическо: “За тази идея ще
говоря преднамерено
оскърбително, като за
“догмата за Духа в машината”. Надявам се
да докажа, че тя е напълно погрешна, при
това погрешна не в някои подробности, а по
принцип.”
Една философска
школа, тази на елими-

нативните материалисти, стига дотам, че
настоява в научните
дискусии напълно да
се изхвърлят от употреба думи като съзнание, чувство, възприятие или болка. Тези
философи
твърдят,
че подобни думи са
чисто субективни и
затова не притежават
реален смисъл, макар
това твърдение да
противоречи на целия
ни практически опит.
Описвайки този подход, философът Ричард
Рорти от Принстън отбелязва, че един изразител на това гледище
би рекъл: “Животът
ще стане по-прост, ако
вместо “Боли ме” казвате “С-фибрите ми са
възбудени”.
Философите
следват главно примера на съвременната
наука, която още от самото си начало е механистична.
През 1750 г. френският физик Дьо Ламетри пише: “Тогава
нека смело заключим,
че човекът е машина.”
А в по-близко време
ще открием зоологът
от Оксфорд Ричард
Докинс да оповестява:
“Ние сме машини за
оцеляване - подвижни
роботи, сляпо програмирани да съхраняват
егоистичните молекули, наречени гени.”
В “Химия на човешкото поведение” ученият Хърбърт Л. Мелцър пише: “Целият набор от емоционални и
интелектуални спосо
бности, които смятаме
за присъщи единствено на хората, произлиза от един невероятно
сложен пласт неврохимична организация
върху високо специ-

ализирани морфологични структури. Не е
необходимо под термина “разум” да имаме
предвид нищо повече
от съвкупната организация на функции, памет и способности, с
които се характеризира отделният мозък.”
Учените не се тревожат от факта, че това
гледище има дълбоко
обезличаващ социален и психологичен
ефект. Професор Тейлър от “Кингс колидж”
в Лондон заявява: “В
наше време изглежда
разумът е почти безсилен “епифеномен”
на физическия мозък.”
Той добавя, че осъзнаването на този факт
“окончателно ще разруши представите на
хората за тяхното място в света и ще подкопае основите на традиционните обществени
институции.”
Какво
решение
предлага
професорът? - Просто
ни увещава “да започнем да подготвяме хората за живот в свят на
детерминизъм.”
Някои от основните
течения в съвременната психология също
са възприели изцяло
механистичен подход
към психичните явления. Джон Б. Уотсън,
професор по психология от университета
“Джон Хопкинс”, е основател на бихевиористичната школа. По
въпроса за съзнанието
той пише: “То никога
не е било видяно, докоснато, помирисано,
вкусено или помръднато. То е най-обикновено предположение,
точно толкова недоказуемо, колкото остарялото понятие за душата.” Стигайки още по-

далеч в тази посока,
най-известният психолог бихевиорист, Б. Ф.
Скинър, заявява, че би
премахнал онова, което той нарича “вътрешен човек... човекът,
защитаван от литературата на свободата
и достойнството”. И
продължава: “Неговото премахване твърде
много закъсня... той
е плод на нашето невежество и колкото
повече проумяваме
нещата, толкова повече същността, от която
той е изграден, безследно изчезва.”
Психологията
на
Зигмунд Фройд също
се гради върху едно в
основата си материалистично схващане за
човешката природа. В
началото на своята кариера Фройд, тогава
невроанатом, се залавя с амбициозен проект, с който да демонстрира, че психичните
явления се пораждат
пряко от един органичен механизъм. Въпреки че впоследствие се
отказва от този опит,
той си остава убеден
в своята хипотеза. “Нямам никакво желание
- пише Фройд до свой
колега - да оставя психологията да виси във
въздуха без никаква
органична база. Но
отвъд това чувство на
убеденост [че такава
база трябва да съществува] нямам нищо
друго - нито теоретично, нито терапевтично
- въз основа на което
да работя, и затова
съм принуден да се
държа така, сякаш съм
изправен единствено
пред психични фактори. Нямам представа
защо все още не мога
да съвместя всичко в

едно.”
В последно време
някои учени решиха,
че ако човекът не представлява нищо повече
от сложна мислеща
машина, възможно е
самите те да построят
такива машини. Един
водещ учен в областта на компютърните
изследвания, Марвин
Мински от Масачузетския технологичен институт, смята, че скоро
ще бъде създадена
машина, притежаваща
“средния интелект на
обикновен човек. Машината ще бъде способна да се самообразова. След няколко месеца ще достигне нивото на гений. А след
още няколко месеца
нейната мощ ще бъде
непредвидима.” И след
това добавя: “Ако имаме късмет, те [машините] може да се смилят
да ни отглеждат като
домашни любимци.”
Убеден, че новата
технология на изкуствения интелект ще
предостави възможност на човека да
замести почти всичко, професор Артър
Харкинс,
директор
на програмата “Граджуът Фючърс” от уни
верситета в Минесота,
казва, че хората ще се
женят за роботи и обществото ще започне
да се замисля върху
определението за “човешко”. Това видение
за бъдещето, украсено
с хуманоидни компютри, може да извиква
приятни вълнения у
почитателите на научната фантастика, ала
до каква степен то отговаря на онова, което
наистина значи да си
човек? Нашите мисли,
чувства и желания ле-

жат в самата сърцевина на това нещо, което наричаме човешки
опит. В прибързания
си стремеж да сложат
знак за равенство между сложните машини
и човешките същества, много философи и
учени пренебрегват
някои принципни разлики между двете понятия.
Причината за това
объркване може да
бъде проследена назад до основния подход на съвременната
наука, която твърди, че
всичко може да бъде
обяснено чрез относително прости физични
закони.
Въоръжени
с тази механистична
презумпция, учените
се хвърлят в изследвания на мозъка с основателната
надежда
накрая да съумеят да
обяснят, да контролират и точно да възпроизвеждат всичките му
функции, включително
и онова, което наричаме съзнание.
Какво би се случило,
ако допуснем съществуването и на нефизически жизнен прин
цип или сила? Тогава
изс ле дов ате лската
задача става безнадеждно сложна. Ето
защо повечето учени
здраво са прегърнали
стратегията да настояват, че мозъкът може
да бъде обяснен чрез
прости физични закони, и продължават със
своите теории и експерименти. Както казва
Б. Ф. Скинър в “Отвъд
свободата и достойнството”: “Само тогава
можем да се обърнем
от хипотетичното към
експериментално установеното, от свръх
естественото към ре-
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алното, от непостижимото към онова, което
може да се управлява.”
В човешкия ум обаче съществува нещо
повече от проста обработка на информация. Именно съзнанието стои в основата на
всички преживявания,
но никой не може да
го опише с математически изрази по начина, по който се описват
химичните реакции,
гравитацията и други
физични явления. И
все пак не можем да
отричаме
неговото
съществуване само заради факта, че съзнанието не може да бъде
регистрирано с физични методи - съзнанието съвсем определено
може да бъде узнато
чрез преживяванията.
Това
предполага
сериозно ограничаване на механистичния
подход, а именно да
бъде прието, че той
може да описва само
поведението, свързано със съзнанието, но
не и самото съзнание.
Изправени пред тази
трудност, много учени предпочитат да не
признаят, че съзнанието е отвъд физичното
описание, и да го определят просто като
сложен модел на поведение. Тази погрешна
концепция им позволява да предполагат,
че машини и компютри, които са достатъчно сложно организирани, могат да придобият съзнание.
Съществуват обаче
множество примери,
които красноречиво
показват, че съзнателното усещане е напълно различно от свързаното с него физическо
поведение. Например

какво се случва, когато човек си удари
пръста с чук? Явяват се
характерни модели на
поведение - човекът
изкрещява, размахва
си ръката, прави гримаси и т. н.
Едно изследване на
реакцията на организма ще установи промени в химичния състав
на кръвта, точно определени модели на
електрохимичните импулси в мозъка и прочее. Тези поддаващи се
на регистриране ефекти са част от събитието, но в същото време
са различни от самото
усещане за болка. Макар всички да разбират усещането за болка, защото то е добре
познато изживяване
на съзнанието, болката
не може да бъде изразена на математически
език. Ето защо науката
предпочита да се ограничи в рамките на
онова, което може да
бъде описано със сред
ствата на физиката, а
именно моделите на
електрохимичните импулси. Но ако мозъкът
не е нищо друго освен
средство за обработка
на информация за тези
импулси, тогава какво
го прави различен от
машините, които самите учени използват, за
да регистрират данните от мозъчните експерименти?
Отговорът е ясен
- когато описваме
функционирането на
машината, не е необходимо да въвеждаме
понятието “болка”. С
други думи, не е необходимо да предвиждаме, че машината изпитва болка. Същото
важи и за описанието
на мозъка. И все пак от
опит знаем, че човек
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изпитва болка. Следователно понятието
“болка” е нещо независимо и различно от
всички представи и
твърдения за функционирането на машините и мозъците.
Нека си представим
втори пример - машина, която, щом бъде облъчена с червена светлина, ще каже: “Виждам червена светлина.”
Такава машина можем
да конструираме, като
свържем с усилвател
една фотоклетка с
червен филтър. Когато бъде задействан,
усилвателят ще включи магнетофон, който
пък ще възпроизведе
съобщението “Виждам
червена светлина”.
Макар
машината
да заявява, че “вижда” червена светлина,
нито един нормален
човек не би допуснал,
че тя наистина “вижда” нещо. По подобен
начин магнетофонът
приема звукови импулси, но не чува, автомобилът се движи,
но не изпитва усещане

ни с физични, измерими понятия. Ала отвъд
тези
количествено
изразени описания,
които се занимават изключително с механиката на поведението и
възприятието, остава
сферата на съзнанието, неизразима чрез
формули. Несъмнено
науката е постигнала
успехи в обясняването на някои явления в
строго физичен план,
но не бива да екстраполираме и да заключаваме, че всичко, в
това число и съзнанието, може да бъде
обяснено по такъв
механистичен начин.
Други възможности не
само че съществуват
- често те са дори пологични и всеобхватни и ние трябва да сме
готови непредубедено
да разглеждаме и тях.
Дори Томас Хъксли
признава, че природата на съзнанието не се
поддава на редукция.
Той казва: “Главната
догма на материализма е, че във Вселената
не съществува нищо

за движение. Когато
машините изпълняват
определени дейности,
наподобяващи дейностите на човека, техните действия могат
да се обяснят по механистичен начин. Но
когато става дума за
човешко същество, надарено със съзнателни
усещания, механистичното описание не е в
състояние да предаде
личните му човешки
изживявания. В известен смисъл човешкото
тяло наистина има поведението на сложна
машина и до някаква
степен действията му
могат да бъдат описа-

друго освен материя и
сила и че всички природни явления могат
да бъдат обяснени
чрез дедукция въз основа на свойствата,
приписвани на тези
два основни фактора.
Според мен обаче е
очевидно, че във вселената има и трето
нещо, а именно съзнание, което не смятам
за материя, сила или
за каквато и да е трансформация на едно от
тези двете.”
Въпреки това много
учени отхвърлят идеята, че съзнанието е по
някакъв начин реално, и остават твърдо
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решени да го обяснят
с езика на точните науки.
Една
популярна
съвременна теория,
известнакато“функцио
нализъм”, която дава
основа за проучванията в областта на изкуствения интелект,
свежда дейността на
разума до реагиране
на външни дразнители, подобно на реакциите на компютъра.
Понятието “съзнание”
е отстранено, а всички човешки чувства и
усещания са сведени
до математически по
строения.
Например в случай
на главоболие усещането за болка (което всъщност имаме
предвид, когато говорим за главоболие)
изобщо не се споменава. Тогава какво е
главоболието? Колкото и да е трудно да
се повярва, един от
главните защитници
на функционализма,
изследователят в областта на изкуствения
интелект Джери Д. Фодор от Масачузетския
технологичен институт, заявява: “Да имаш
главоболие, значи да
показваш определен
тип връзки между
постъпващите дразнения и произвежданите реакции.” С други
думи, това, което той
нарича главоболие, е
някакъв мозъчен софтуер, който ни кара да
се държим така, сякаш
имаме главоболие. Самата болка обаче е оставена извън картината, защото болката не
може да бъде включена в компютърна програма.
Поради този очевиден провал на опита да бъдат обяснени
преживяванията на
личността, дори Фодор, който е напълно
убеден във възможността
съзнанието
да се опише с езика
на физиката, признава, че механистичните теории от рода
на функционализма
са несъвършени. Той
заявява: “Мнозина от
психолозите, които са
склонни да приемат
функционалистичната
схема, въпреки всичко са обезпокоени от
неспособността
на

функционализма да
обясни природата на
съзнанието. Функционалистите направиха
няколко
находчиви
опита да убедят себе
си и своите колеги,
че няма защо да се
безпокоят, но по мое
мнение не постигнаха
голям успех. При това
положение проблемът
за качественото съдържание [на съзнанието] си остава сериозна
заплаха към твърдението, че функционализмът е способен да
предложи всеобхватна и изчерпателна теория за психичното.”
Тъй като въпросът за съзнанието
постави в безизходица всички механистични опити да бъде
обяснено човешкото
съществуване, някои
учени отхвърлиха общоприетата механистична гледна точка.
Един от несъгласните
с нея е прочутият Нобелов лауреат, физикът Юджийн Уигнър.
“Има два вида реалност, т. е. съществуване: съществуването
на моето съзнание и
съществуването, или
реалността на всичко
останало - твърди Уигнър. - Втората реалност не е абсолютна,
а само относителна.”
Уигнър установява, че
външните, поддаващи
се на регистриране
явления са му известни само благодарение
на неговото съзнание,
затова то е по-реално от тези явления.
След широкомащабни
проучвания в същата
област Алън Гевинс
от лабораторията за
елек троенцефалографски системи в Сан
Франциско стига до
заключението, че е
възможно разумът да
има трансцедентални
качества. Гевинс казва: “Когато се стигне
до творчеството, до
вдъхновението - тези
по-ефирни аспекти
на разума - да, в края
на краищата възможно е да са мистични.
Аз не съм толкова
твърдо убеден, както
някои мои колеги, че
разумът може да бъде
сведен само до поток
от електрони.”
следва

Дух и материя

20

21 - 27 септември 2009 г.

ПО БОЖИЕ ПОДОБИЕ,
НО С ДЯВОЛСКИ
ПРИВКУС
Лили АЛЕКОВА

Важна задача на
Бог била да създаде
Човека. Приготвил
той една голяма тенджера и започнал да
твори. Огледал лабораторията си от кое
по колко да прибави, за да се получи
най-доброто. Първо
започнал с любовта – изсипал вътре
няколко
капчици,
защото човек бил
крехко същество и
много от тази божия
благина не можел да
понесе. И тъкмо се
завъртял, за да вземе
друга ценна добавка
– щипката добронравие и добродушие,
зад гърба му ловко
се промъкнал дяволът и подло прибавил в тенджерата от
шишето с омразата,
завистта и подлостта
– една омразна гъста, лепкава течност,
воняща на всякакви
гнусотии. И бързо се
скрил зад тезгяха.
Бог поръсил творението си с щипка
милосърдие, дяволът
изчаквайки удобен
момент, го смесил с
желание за завист и
мъст. И така продължил процесът на човешкото създаване
– ту капка доброта,
ту щипка лошотия. А
Бог без да подозира
зловредната намеса,
разбърквал с лъжицата на доверието и
създал Човека, а Луцифер режел с ножа
на съмнението и недоверието. От цялата
тази сложна и странна смесица се родило
творението – Човек.
В легенда се говори,
че когато дядо Господ направил от кал
човека, преди да му
вдъхне душа, го оставил на тревата да изсъхне. Но през нощ
та дошъл дяволът и
като видял чудното
божие
творение,
побеснял от завист.
Взел една пръчка и с
нея надупчил човешкото изображение,
където му попадне.
На сутринта Господ

видял поразията на
дявола и за да не
остави делото си недовършено, взел, че
с различни тревички
запушил всяка дупка,
направена от дяволовата пръчка. След
това вдъхнал живот
на човека.
Така Бог съумял да
направи човека поне
такъв, какъвто го искал. Но нито дяволът
бил доволен, защото лошотията му се
смесила с добро и
човекът станал наполовина добър, нито
е по божие подобие,
защото Бог е само
любов и доброта,
благост и смирение.
У човека като плевели се прокрадват
и избуяват завист,
лицемерие, злоба и
агресия. Ето как и дяволът имал пръст в
замесването на тестото.
Човекът
станал
наполовина добър
и наполовина лош.
Така и двете начала
съжителстват у нас.
Понякога търпимо,

понякога като вулкан
от агресия. Хората
станали ту сладки
като
шоколадова
глазура, ту горчиви –
като отровен бадем,
или кисели като оцет.
Всеки се борел с онази лоша съставка,
която преобладавала в него, ако искал,
разбира се. Или си я
отглеждал и поливал
с желание.
Философските ни
представи за света
също се смесили и
объркали.
Утопии,
след утопии заблуждавали Човека, че са
възможни справедлив ред на земята,
спокойствие и мир
в душата. Ту Бог извисявал човешкия
дух и му разкривал
необятните простори на познанието и
хармонията, ту Дяволът дърпал надолу
Човека и го убеждавал да бъде доволен,
че не е произлязъл
от калъпа с еднакъв
грамаж и подправки. А е сложна противоречива личност,

една нагарча, друга повече горчи. И
в това бил чарът на
всяка хапка. Мисля
си, че Адам и Ева са
обобщени символи,
а не имена на първите хора. На човека е
потребен друг човек,
за да намери себе си.
С ума на сърцето Ева,
изтръгнато
ребро
от Адам, и изваяна с
финес, се превръща
в неустоим афродизиак. Човекът е хвърлен в люта борба за
оцеляване и в търсене на половинката,
за да достигне свещеността на липсващото единство. Понякога бяга от себе
си, за да се открие
в другия. Щастлива
ще да е била първата двойка, и раят им
е бил пълен, защото
са живели без тъща и
свекърва.
Човекът доказва,
че наистина е сътворен от кал, в смисъла
на това, че съдържа
елементите на пръстта – огън, вода, земя,
вятър. А с двата си

крака непрестанно
се оттласква напред.
Но Човекът все си
оставал недоволен.
Ту хленчел, че горчивите чувства го потискат, че не умее винаги
в сговор и мир да живее с другите човеци. Често отстоявал
правото си с войни и
всякакви конфликти.
От резултата не бил
доволен, дори да побеждавал – тогава се
усещал сам и неразбран. Започнал да се
страхува от самотата
си. От слабост и противоречия започнал
да плаче, защото не
можел да промени
нещата, които му се
случват, чувствал се
безсилен и предаден.
Плаче и днес, защото
след време се сеща
за хора, на които вече
не може да им каже,
че ги обича.
Решил Човекът да
заложи на обичта и
любовта си – абсолютния Божи дар и
чрез тях да се изправи
с висок ръст. Защото
разбрал, че любовта

не била достатъчна
в нито едно човешко
сърце. И тя била егоистична, дори агресивна, деформирала
се и добивала изродени форми. Мъжът
решил да обича
мъжа, ама плътски,
както Дяволът го е
подучил. При жените
– също. И така вместо
любовта да пречиства и извисява духа
до Бога, тя започнала
да омърсява и пречи
на първоначалната
Божия представа за
Човека. Затова Бог
решил да създаде
втори дубъл – жена
между човеците да
зачене безполово и
да умие първоначалния грях на Ева. Да
роди
Богочовекът
– спасителят на човеците!
Божият проект успял, но Човекът си
останал грешник на
земята. Минава всеки ден и нощ през
чистилището на живота и колкото е порационален, толкова
повече успехът му не
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го радвал. Защото я нямало
радостта
от
живота, възторга от победата.
Бог
като
търпелив родител досега
е “посял” 21
поредни цивилизации на
нашата земя.
Това твърдят
учените. Всяка от тях обаче се оказала
недостойна
да просъще
ствува вечно,
не издържала
теста на развитието
си.
Много цивилизации е създал Господ, нашата е поредната. От нашето поведение
и отношение
към света и
към себе си
зависи дали
ще се окаже
сполучлив вариант, или ще
претърпи следваща
съществена промяна, или ще бъде унищожена и заличена
от лицето на земята.
Докато дойде време
тук отново да се посеят семената на нов
божествен вариант.
Бог е създал човека,
но го е оставил сам
да си избере пътя на
своето развитие. Изборът на това развитие, избор на регрес
и агресия, е изпитът
ни пред Бога и той
оценява издържал
или не издържал, т.е.
негоден да се вписва в космическата
хармония.
В последните страници от Библията се
описва времето, в
което Бог решава да
унищожи земята и
човеците: поставя на
четирите посоки на
света по един могъщ
ангел. Единият пуска
болестите, които заливат земята и човеците, вторият пуска
водите и бедствията,
които заливат природата по всяко време
и навсякъде. Третият
пуска огъня, който
изпепелява всичко
оцеляло досега. Четвъртият...

Напразно би било
да викаме ангела на
светлината, както би
ни призовал Пауло
Коелю в романа си
“Войнът на светлината”. Живот – постоянна борба, но не на
доброто със злото, а
със страха от неизвестното. Злото идва
и със страх парализира човека. Когато и
ако съумее да го преодолее, се появява
доброто – така писателят учи Човека. Той
му казва: “В момента
милиони хора по света са се примирили.
Не се ядосват, не плачат, не вършат вече
нищо, чакат само да
мине времето. Изгубили са способността си да реагират.
Ти обаче си тъжен. А
това доказва, че душата ти все още е
жива...”
Най-важните думи
във всеки език са
съвсем кратки: Да,
Любов, Бог. Те лесно
излизат от нас, но
запълват
огромни
празни пространства
“не” от самия себе си”.
Да се бориш за идеи,
в които не вярваш, да
говориш неща, които
не са истина, да участ
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ваш в дела, които не
ти харесват – е част
от способността да
реагираш.

ЗВЕЗДИТЕ
БЛЕСТЯТ
ЕДИНСТВЕНО БЛАГОДАРЕНИЕ НА
ВЪТРЕШНАТА
СИ ЕКСПЛОЗИЯ

Антиподът на Човека е Богочовекът.
Така е според Божието писание. Човекът
е такъв, ако сам се
изкачи по стълбата на духовността и
добронравието. Изкачи ли се вече горе,
той не си губи времето да се опитва да играе други роли – на
различния от останалите – това е суета
на сложния егоцентрик, на псевдоинтелигента.
Защото
вярва в собствения
си път. Не е нужно да
доказва, че пътят на
другите е погрешен.
Той не се чувства самотен, защото не допуска самотата да се
възползва от него. И
понеже мисли, че неговите мисли могат
да променят живота

му, то и животът му
се променя. Защото е
убеден, че ще срещне любовта и тя ще се
прояви. Ще я потърси в книгите, в мислите си, в срещите си
с хора, които мислят
като него.

ПОДАРИ
ЖИВОТ

Човекът се задъх
ва от страдание и
болка. Не проумява
и не се учи от уроците на живота – все
иска, все е недоволен. В замяна нищо
добро от себе си не
дава. Или твърде недостатъчно. Започни
с подаръка – най-жи-
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вия и истински – създай,
подари, отгледай живот. Ако не си
готов да отгледаш дете,
подари някому цвете, или
по-добре
дръвче. Направи около
себе си райска цветна
градина. Започни от тук
като
онзи
миролюбив човечец
Буда, който
си седял под
едно дръвче и очаквал
прозрение,
с което да
отърве целокупното чов еч е с т в ото
от тегобите
на битието.
Тогава
не
били на мода
големите
универсални
магазини и
молове. Ако
живееше в наши дни,
Буда би сметнал купуването на подаръци
за основен стресов
фактор. Той няма да
разбере миговете на
човешка близост, в
които с лакти те пробождат мъже и жени,
препускащи
към
щанда за чорапи в
предпразнична треска. Ще го лъхне мек
интелектуален бриз
на продавачката –
станала вече фройди
стка, която упорито
ще го убеждава, че
потиснатата му същност не му позволява
да открие красотата
на чифт панталони.
При все че в Индия и

до днес има аскети,
които никога не се
обличат в дрехи. Но
в това отношение човечецът под дръвчето бил на крачка да
открие универсален
лек за страданието.
Та той бил на крачка
от едно дръвче. Така
разбрал, че може да
те посъветва да направиш оригинален
подарък без суета по
избора и безкрайно
обикаляне по магазините.
Подари
цвете, или по-добре
дръвче! Истинската
стойност на този подарък не е в лекотата на придобиването му, а в неговото
значение и предназначение в близкото бъдеще. После го
посади в градинката
пред блока, в оскъдно малкото междублоково пространство. Безсмислените
неща, които обикновено купуваме по
повод и без повод,
нерядко се прибират в прашасяло
съдържание в някой
шкаф. Но подарявайки дръвче, показваш,
че те е грижа за природата и не мислиш
единствено за себе
си и за най-близките.
Което си е все едно и
също. Едно дръвче,
макар и скромно по
своята същност, крие
под кората си истинско природно чудо,
осигуряващо живот
за всички нас...
Колко било просто и лесно. Всичко се
свеждало до простите неща от живота.
Стига да имаш очи да
ги видиш и сетива да
ги откриеш... За себе
си и за другите.

Култура, изкуство
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Изкуството да градим мостове

между етноси и култури
Лияна ФЕРОЛИ

ведения въз основа на харак
терни елементи от графичните
Наскоро в село
писмени системи на три циви
Дъждовница, Кърд
лизации – латиница, кирилица
жалийско, се прове
и арабски букви.
де за четвърти път
Младият Марио Лишевски
международния пле
е роден в София, ученик на
нер „Артхоризонти”.
проф. Андрей Даниел. Пресъз
Той се организира
дава моделите на живот в мо
от
Артдвижение
дерния европейски метропол,
КРЪГ, кметство Дъж
в контекста на космополитиз
довница и Община
ма и на феномена „време”. Има
Кърджали. Изявата
самостоятелни изложби в Бер
бе включена в кул
лин и София.
турния календар на
За първи път в селото бе
Министерството на
представена „Future Shorts”,
най-голямата в света мрежа
културата.
Участие в плене
за късометражно кино и ани
ра взеха френската
мация, с нова програма всеки
група „Тудезаурс”, ху
месец. Програмите са за ис
дожникът Марио Ли
тинските любители на
шевски, който живее
алтернативно кино,
и работи в Берлин, и
анимация, музикално
Победителят
Мехмед
видео и видео-арт. Бъл
групата за алтерна
тивно кино „Future Shorts Bulgaria”. Худож гария е 19-та държава, която участва
ници от страната работиха в общ проект с в световната верига Future Shorts, в
местните плетачки на терлици.
британския фестивал и DVD лейбъл,
Френските художници осъществяват свой състоящ сe от 23 държави.
двугодишен пътуващ проект „Гранични тери
Като част от Артпленера бе и чет
тории”, „преносим” между България, Ливан въртият по ред Празник на Терлика.
и Турция през 2009-2010 г. Българският пар В него се включиха и гостуващите
тньор е Артдвижение КРЪГ. Живеенето „на творци. За пръв път се проведе и
място” в Кърджали (Дъждовница), Бодрум регионално състезание по плетене
и Бейрут и трансформирането на обичайни на терлици. В нестандартната над
места в работни площадки за изкуство е част превара насред мегдана на село
от преносимата платформа на проекта. Цел Дъждовница се включиха и малки, и
та на партньорите е да създадат общи произ големи. Изненадващо за всички пър

вият приз грабна единственият състезател
от силния пол Мехмед Алеф, който „изплете”
терлик от ясенови клонки. До този момент
в търсене на оригиналното бяха изработе
ни един терлик от тухли, цветни камъчета и
стъкла, торта във форма на терлик. А заедно
с изплитането на двуметровия терлик преди
четири години се разчупи и освободи мисле
нето на местните хора от с. Дъждовница.
По-добре да плетем кошници, терлици
и шапки в общ комшулък, отколкото дряз
ги, клюки и интриги, развълнувано сподели
призьорът в състезанието Мехмед Алеф. А
художникът Марио Лишевски изрази убеж
дението си, че както цветовете живеят един
до друг и си дават сила, така и хората го мо
гат, стига да имат единна воля за това. Затова
е добре да има хора като колегите от Артдви
жение КРЪГ, които ни подтикват да се движим
в тази посока.

ДА СЛЕДВАШ МЕЧТИТЕ
Продължава
от стр. 7
да разбере, че не
противопоставянето,
а любовта, смирени
ето и благодарност
та ще ни позволят не
само да оцелеем, но
да живеем с радост
– така, както плува
делфинът или както
орелът се рее в небе
то.
Нищо на този свят
не е случайно. Хора
като Теодор Троев
и Тим Северин, като
Никола Гигов, са не
обходими на чове
чеството, за да вдъх

нат смелост и дър
зост на младите хора
не само да мечтаят,
но да следват мечти
те си. Да им оставят
своя пример, да ги
увлекат с разказите
си там зад хоризонта,
където духа вятърът
на свободата, за да
се устремят навън
от клетката, в която
ги затваря нуждае
щият се от роби со
циален механизъм,
този Молох, който
поглъща децата ни.
Там, под слънцето
и звездите, сред бу
рите и ветровете, се
раждат истинските

хора, раждат се цен
ностите, които ще ни
помогнат не само да
оцелеем, но и да се
превърнем в Човеци.
Там се откриват при
ятелството и взаим
ната помощ, там се
поемат отговорнос
тите за другите, там
действат не вълчите
закони на бандата, а
законите на любов
та. Там човек пораст
ва и се завръща не
само победител, но
и познал и разгър
нал истинските си
възможности. Не в
спортните върхови
постижения, плод на

изкуствени
стиму
ланти, а в истинските
изпитания на геро
ичните пътувания се
познават човешките
възможности и се из
граждат качествата
на личността. И мо
жем само да се удив
ляваме на вечните
послания на древни
те траки (защото това
са тракийски митове)
към
човечеството
във всички времена,
които му показват
пътя на духовно и
психическо израства
не, залагат моделите
на това израстване и
го зоват да тръгне по

този път.
И не е ли стран
но – по едно и също
време Тим Северин
– представител на т.н.
„свободен свят” и Те
одор Троев, българи
нът от света на найголемите ограниче
ния на тоталитарния
режим зад „желязна
та завеса”, тръгват на
своите пътешествия,
последвали мечтите
си, вдъхнали вятъра
на свободата, сякаш
да ни покажат, че за
човешкия дух няма
граници и забрани. И
се сливат в една точ
ка – там, където ис

тинският победител е
творческият дух, ли
рата, а не мечът. Ор
фей, който с песента
си приспива драко
на и взема Златното
руно.
Но нека спрем
дотук. Митовете са
вълшебните истории
на нашето развитие
и техните послания
трябва да се усетят
със сърцето. Така,
като ги е чул Теодор
Троев и е написал:
Искам да оставя
едно послание на
младите хора – не
предавайте мечтите
си!

Бард
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ПРАЗНИКЪТ ЗОВЕ
Веска Вълева ВАСЕВА
Лит. клуб “Алеко Константинов”
гр. Пазарджик
КОСИТЕ НИ! О, КАК СА ПОСРЕБРЕНИ!
НЕ СА ТЕ ЗНАК НА СТАРОСТТА!
ТАКИВА СА НА ХОРА ПОМЪДРЕЛИ....,
СЪС ОГЪН-ПЛАМ ОТ ПРОЛЕТТА!
ЛИЦАТА НИ! ТАКА СА ИЗНУРЕНИ!
В ТЯХ СВЕТИ ЛЪЧ ОТ ДЪРЗОСТТА!
ТАКА ДОБРИ, НО ПРОМЕНЕНИ:
ТАЯТ ИСКРИ ОТ МЛАДОСТТА!
ОЧИТЕ НИ! ОТ ЖАЛ СТАЕНИ....
В ТЯХ СВЕТИ ПЛАМ НА МЪДРОСТТА!
ОТ МЪКИ, СЪЛЗИ-ПОКРУСЕНИ:
НЕ ВКУСИЛИ ОТ СЛАДОСТТА!!!
РЪЦЕТЕ НИ! ТЪЙ ГРУБИ, НАБРАЗДЕНИ!
МЕЧТИТЕ СЪТВОРЕНИ СА ЧРЕЗ ТЯХ!
ОТПАДАТ ВЕЧЕ, ОТМАЛЕЛИ...
ДА СА ТАКИВА – НЕ Е ГРЯХ!!!
КРАКАТА! ВЕЧЕ ПОДКОСЕНИ!
БЕЗ СТОЙКАТА НА ГОРДОСТТА!
С БАСТУНЧЕ СЯКАШ СА ПОДПРЕЛИ:
ДОСТОЙНСТВАТА НА ВЪЗРАСТТА!!!
СЪРЦАТА! БОЛНИ..., ИЗМОРЕНИ!
ПРОЧУВСТВЕНИ ДО ВЕЧНОСТТА...
ТУПТЯТ! ДА! ПРАЗНИКЪТ ЗОВЕ НИ:
НА СТАРОСТТА Е
РАДОСТТА!

Този първи миг
Пеню Василев ДЕЛИВЛАЕВ
с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Аз знам в живота има
и среща и раздяла,
и знам, че след раздялата
ще дойде самота.
Мил спомен в мене ще остане,
ще ме върне пак в оная утрин ранна,
когато аз дойдох при тебе
с подарък скромен във ръка.
И моята ръка стопи се
в твойта нежна длан,
и аз усетих как в кръвта ми
започна песен любовта.
Усетих как нещо странно,
нещо мило, нещо свято
разбуди сладкия ми сън
и ме въведе в буря непозната.
И аз не ще забравя
този първи миг на любовта.
Той в сърцето ми остана
като кристално чиста изворна вода.
С него ще се връщам пак при теб,
с него в самота и днес живея,
с него винаги ще те обичам.
Ах, този първи миг на любовта

ПРЕДАТЕЛСТВО
Стойка КАМБУРОВА-ЧОЛАКОВА
Объркана мисъл в ума ми кръжи повтаря се сагата, зная.
И този товар непрестанно тежи така ще е до безкрая.
Предадена бях, презирах лъжата предателка станах от раз.
Със лекота продължавам играта съвети не искам от вас

Николай ГЮЛЕВ

Виновно честта ми дълбоко се скри в лъжи, изтъкани от злато.
Болнаво сърцето крещи ли, крещи затъвам в отровното блато.

Колко много тела на показ
ни примамват сега към греха.
Хубостта е превърната в стока,
вместо нежна сестра на духа.

И лек за отровата никъде няма балсам миротворен вони.
Със болка си спомням как с теб двама
бяхме щастливи души.

НЕЖЕН ВЗРИВ

Не завиждам на тези, които
си поръчват ласки платени.
Любовта е взрив във душите
и безсънно трептяща антена.
Тя е болка и билка за рана.
И – жестокост. И - милост за мен.
...Първобитен човек бих останал –
от любов да не бях обгорен!

ДЪЛБИНА

Вдъхновение

Николай ГЮЛЕВ

Панчо ПАНЕВ

Зелено е. Додето поглед стига –
дълбока, безпределна синева.
И в мен се скъсва делничната дига
и пак потичат пролетни слова.

Когато в ефирна
симфония
се стапя хребета
планински.

За вяра - във приятелство без корист.
За вяра - във любов непресметлива.
Играе кос във зреещия орех
и ти към мене идваш мълчаливо.

Когато в съзерцание
безмълвно
за своето присъствие
забравяш.

Ръцете се докосват. Затрептяват
телата ни – новородени струни.
Дълбоко във сърцата се вдълбава
със цветни букви тоя месец - юни!

Когато с гласа
на птичи хор
в полет понесен
реалност красива
докосваш
-	 тогава съм с тебе!

Пробуждане
Панчо ПАНЕВ
В утрин тиха
от плисъка на морски бряг
събуден,
с трепет погледа възбуден
изпраща звезден рой.

Как бързо чезне
нощен мрак
в лъчисти ласки
потопен!
В утрин тиха
край бряг скалист
на слънце в плен
за кой ли път
настъпва ден?

Бард
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ПЕСЕНТА
(мечтата
лекува)

НА ЗДРАВЕТО

Ивана-Калина Иванова ДОБРЕВСКА
(V кл., 7 СОУ „Св. Седмочисленици”, Столичен
център за работа с деца – литературен клуб)

Мечтата бе чудна лечителка. Тя бе стройна и
красива, мила и добра,
със сини очи. Живееше в
прекрасен дворец и можеше да лети! Нейните
приятелки бяха: Песента, Здравето, Пролетта,
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І награда за приказка (11-14 години)
на национален конкурс за литературни творби
по повод 120-годишнината от рождението на
Петър Димков – Лечителя

Лятото, Слънчо и топлият Южен вятър. Враговете й пък бяха: Зимата,
Есента и Болестта.
В едно малко градче
живееше бедна старица. Една вечер, както
спеше, Болестта се про-

мъкна при нея и я разболя. Когато научи за
това, Мечтата повика на
съвет Здравето и Песента, за да решат как да
помогнат на старицата.
Най-накрая те съчиниха „Песента на Здра-

вето”. Щом Мечтата я
изпя пред къщата на
болната жена, тя веднага оздравя, защото Болестта не обичаше песните и избяга...

ДОБРОЛАНДИЯ

(в хармония с природата)
Георгия Миленова БРАТОЕВСКА
(ІV кл., 32 СОУ „Св. Климент Охридски”,
Литературен клуб, Национален дворец
на децата)
Имало едно време една вълшебна
планета със странното име „Тъмносветлина”. Тя била
разделена на две
части – светла и
тъмна. В светлата
част живеели добрите малки елфчета,

а в тъмната – двама братя великани,
които постоянно се
карали. В страната
на елфчетата царяло разбирателство
и приятелство. Тя
била много красива и цветна. Къщичките били малки и

украсени с различни цветя. Самите
елфчета били много
дребни, а на гръбчетата си имали малки
цветни крилца. В половината на двамата братя било тъмно, мръсно и царял
пълен безпорядък.
Единствените живи
същества, освен тях,
били разни грама-

Втора награда (до 10 години)
на национален конкурс за литературни
творби по повод 120-годишнината от
рождението на Петър Димков – Лечителя

дански буболечки, хранещи се с
отпадъците, които били навсякъде. Двамата братя били големи и
силни, но глупави
и зли.
Един ден, когато великаните
се чудели каква
злина да направят, решили да
нападнат страната на елфите и
да я превземат.
Двамата започнали да се карат
как точно да го
направят. След
като не могли да
се разберат, решили всеки сам
да го направи.
Малките елфчета,
като разбрали плановете на великаните, се събрали и заедно, с общи усилия,
измислили как да се
справят с двамата
злосторници, как да
ги победят.
Благодарение на
своята сплотеност

и разбирателство
те, въпреки малките
си размери, успели
да разгромят двамата братя великани и да ги прогонят
от земята си. После,
отново с общи усилия, почистили и
другата половина

на „Тъмносветлина”,
засадили я с пъстри цветенца, изградили постройки и
площадки за игри и
забавления. Оттогава планетата на елфчетата започнала да
носи красивото име
„Доброландия”.

