
61
8

В
 к

ат
ал

ог
а 

на
 Р

П
на

ш
ия

т 
но

м
ер

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

дина, поляна), която включва домашните и горските 
животни по такъв начин, че срещу минимално вло-
жени усилия от стопаните тя им осигурява чиста, 
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи 
им радост и здраве, запазва любовта в семействата 
и води до независимост от менящите се социални и 
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията им, за да израс-
нат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка 
изминала година Родовото имение увеличава своята 
парична стойност, ставайки безценно за децата и 
внуците.
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ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!
ВсЕКИ МЕсЕц ОТ 1 ДО 14 ВКЛ.

Каталожен № 618
ИМА И РЕДАКцИОНЕН АБОНАМЕНТ

на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86

Търсите ли вeстник

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР ЗА 
НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 
(15.09.1919 – 30.07.2002)

Екатерина 
ПЕЙЧЕВА

На 14 септември 
2009 год. в Дома на 
Народния флот във 

Варна се състоя въз-
поменателна вечер, 
посветена на 90-го-
дишнината от рож-
дението на писате-
ля Николай Хайтов. 

Организатори бяха 
Сдружение „Лите-
ратура и общество” 
и Клуб на творците 
офицери и сержан-
ти от запаса – Варна. 
Духов квартет „Госта-
нян” – ученици от  
Националното учи-
лище по изкуствата 
„Добри Христов”,  
лауреати на между-
народни фестивали, 
бяха поканени за му-
зикалната програма 
на вечерта.

Красивата кон-
цертна зала на ДНФ 
беше препълнена в 
тази топла септемв-
рийска вечер. Хора-
та се бяха събрали, 
за да почетат па-
метта на най-ембле-
матичния  и любим 
български писател, 
публицист и родо-
любец.

Продължава 
на стр. 6

Николай Хайтов 
с героя си от 

“Диви разкази” 
- Хасан Мешов

РАВНОГОР, 
БРАЦИГОВСКО, БЪЛГАРИЯ

Сигурно на почти всички от читатели-
те в личните им географски атласи 
не присъства отчетливо село Равно-
гор. След дълго заничане по картата 

непременно ще го намерите - 1300 м над-
морска височина, планинско, на равен хълм 
и заобиколено от също така зелени и инте-
ресни възвишения. Постоянните жители са 

само 780, но колко много дух и неотстъпчи-
вост витаят тук.

И няма как да е иначе - гордите планинци 
заселници, избегнали турския ятаган още 
през 1777 г., издигат още една твърдина за 
съхранение и пребъдване на родопския 
свободолюбив дух...

Продължава на стр. 4

Киряк ЦОНЕВ
посланик, 
член на Световния 
съвет на гагаузите,
член на СБП, СБЖ 
и СПБ,
почетен гражданин 
на Каварна,
академик в 
Международната 
академия по 
българознание, 
иновации и култура

Гагаузия…
Една безкрайна, 

гореща лете и ледена 
зиме равнина, която 
може да се сравни 
само с безбрежните 
простори на Добру-
джа – там, откъдето в 
края на ХVІІІ – начало-
то на ХІХ в., подгоне-
ни от отмъстителни-

ЕДНА ТЪЖНА ГАГАУЗКА 

РАПСОДИЯ

те турски пълчища, 
хиляди българи, не-
зависимо дали ези-
кът им е славянобъл-
гарски, или тюркски, 
но християни, заяви-
ли навремето „Ди-
лимизи вереджийс 
– динимизи вермейз-
жийз!” (Езика си ще 
дадем, но вярата си 
няма да дадем!), бягат 
към руските земи, за 

да търсят убежище. 
„Биз – ески булгар!” 
– Ние сме стари бъл-
гари! Така ме учеше 
в детските ми години 
дядо Загори от Бъл-
гарево, който знаеше 
малко думи българ-
ски, но носеше вина-
ги забучена в наву-
щата си остра кама, 
която вадеше срещу 
всеки, който се осме-
ляваше да нарече га-
гаузите „турци”. Това 
странно село, където 
доскоро никой не го-
вореше славянобъл-
гарски, но избрало 
само, без никакъв 
външен натиск име-
то, което гордо носи 
сега.

Продължава 
на стр. 9

СъОбщЕНиЕ

На 1 октомври (четвъртък) 
от 18.00 часа в салона на 
читалище “Гео Милев” – гр. 
Момин проход, община 
Костенец, ще се предста-
вят книгите на ИК “Новата 
цивилизация”. 
На срещата ще присъстват 
руският поет и писател Ефим 
Кушнер, зам.-председателят 
на НГИК “Петър Димков” – То-
дор Ялъмов, и издателят на 
в. “Родово имение” – акад. 
Атанас Панчев.

КръглА мАСА

На 4 октомври (неделя) от 11.00 часа в 
клуб “Катарзис”, гр. София, ул. “Гюеше-
во” № 64, ще се проведе Кръгла маса на 
читателите и симпатизантите на в. “Ро-
дово имение”.
На срещата ще присъства международният 
кореспондент на вестника Ефим Кушнер и 
ще бъде представена новата му книга “По-
лет над пропастта”. 
Всеки, който има предложения, да ги пред-
стави в писмен вид. 

Записвания за изказвания
 и предложения на 

e-mail: rodimenie@abv.bg 
и на тел. 02/962 16 85.
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В купето на влака, с който се връщах от 
Санкт-Петербург в Москва, влязоха двама 
мъже и младо момиче. Мъжете бяха облече-
ни в ризи с тъмен цвят, препасани с широки 
офицерски колани. Очевидно уморени от ня-
какви бурни събития, те легнаха на горните 
легла да почиват.

С момичето, което също беше строго обле-
чено, аз се заговорих. Изясни се, че се връщат 
от конгрес, както тя се изрази, “на патриотич-
ните сили в Русия”.

- И какви задачи решаваше вашият конг-
рес? - попитах аз момичето.

- Борбата срещу световното еврейство - 
гордо отговори тя.

- Как можете да се борите с някой, който  
е например в Европа или Америка, като вие 
сте в Русия?

- Наши привърженици има и в Европа, и 
в Америка. Не с всички имаме 
контакт, но познаваме много 
движения, които споделят на-
шите възгледи. Скоро срещу 
световното еврейство ще се 
обединят патриоти от различ-
ни страни.

Момичето говореше сло-
воохотливо и смело, дали по 
поръчение, дали по собствена 
инициатива тя изпълняваше 
ролята на агитатор на своето, 
както тя беше сигурна, “патрио-
тично движение”.

Аз я попитах:
- Кажете, а на вас лично ев-

реите по някакъв начин навре-
дили ли са ви?

- Разбира се, че са ми навре-
дили. Заради тях съм принуде-
на да живея в бедна и мръсна 
страна, кланяща се пред Запа-
да, ядяща неговите огризки.

- А защо смятате, че евреи-
те са причина за неуспехите в 
страната?

- Защото програмата на тех-
ните действия е особена. Да 
измамят, да окрадат една стра-
на, после друга, трета. А като 
се изправи на крака първата, 
пак да я очистят. Те не ни смя-
тат за хора. Ето, прочетете как-
во пише тук. Това е извадка на 
някои цитати от Талмуда. 

Тя ми подаде тъничка бро-
шура, разтвори я на опреде-
лено място и аз започнах да 
чета.

Няма да привеждам тук тези 
цитати, защото тогава, по вре-

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА 
НА ЖИВОТА

Към юдеите, 
към християните 
и не само към тях

ме на разговора, ми беше трудно да съдя до-
колко съответстват те на казаното в Талмуда. 
Но това, че според Стария завет на евреите 
се предлага да се смятат за избран народ, ми 
беше известно. Работата е друга. Поразен от 
яростната агресивност на младата “патриот-
ка”, аз помислих, че е нужно в края на краи-
щата да погледнем истината в очите.

Причините за непрестанните вътреш-
ни конфликти в много страни се крият в 
това, че в едно и също общество същест-
вуват едновременно две взаимноизклю-
чващи се религии.

Нека разсъждаваме какво е това рели-
гия? Тя преди всичко е идеология, форми-
раща определен тип човек, включваща в 
него определена програма за действия.

Религията (в дадения случай на еврейския 
народ) определя този народ като единствен 
богоизбран и дори конкретизира, регламен-
тира неговите действия по отношение на 
другите народи.

В християнството се казва, че християни-

нът е раб и едва след земния живот някои 
могат да отдъхнат в рая. Богатият трудно би 
попаднал в рая. Трябва да се възлюби ближ-
ния и да се споделя с него имуществото. В 
Талмуда се казва: ”Всичко е твое”, в Библията 
- “Всичко давай”. Добра комбинация. Тези две 
взаимноизключващи се идеологии, както 
знаем, са излезли от една точка, от Израел. 
Но това не означава, че техните автори са 
именно евреите. Важно е друго - неизбеж-
ността на конфликта.

Това, че конфликтът между привържени-
ците на две идеологии е неизбежен, лесно 
може да се проследи дори по поведението 
на малките деца. Ако кажем на едно дете, 
че всички играчки, които то вижда, му при-
надлежат, а на друго дете внушим, че тряб-
ва да дава играчките си, когато някой му ги 
поиска, какво ще се случи? Детето може би 
два-три пъти ще се съгласи да даде играчки-
те си, но със сигурност няма да изпита любов 
към този, който му ги взема. После ще поиска 
да си върне нещо, ще протегне ръчичка, но 
нищо няма да му дадат. В резултат то ще се 
разплаче или ще се опита да приложи сила.

Получава се, че с помощта на две различ-
ни идеологии се предопределя конфликтът 
дори между децата, които ще се родят в бъде-
ще. Националността в дадения случай няма 
абсолютно никакво значение. Ако направим 
всички евреи християни, а всички славянски 
народи – юдеи, ще се случват същите конф-
ликти.

Не различните националности посто-
янно воюват помежду си, а различните 

идеологии, “използващи” 
националностите.

Неведнъж ни се е случва-
ло да слушаме дори от мно-
го културни и посветени 
хора за необходимостта 
от търпимост към различ-
ните вероизповедания. В 
Държавната дума е приет 
закон, наказващ онези, кои-
то разпалват национална и 
религиозна неприязън. По 
телевизията виждаме как 
лидерите на различни ду-
ховни обединения заедно 
присъстват на правителс-
твени светски приеми.

Всичко изглежда добре, 
интелигентно, правилно. 
Обаче екстремизмът от това 
не намалява. И ни показват 
минирани плакати с надпи-
си: ”Бий ги!” и слушаме ин-
формация за взривове в об-
ществени организации…

Какво става всъщност? 
Всичко е много просто. Само 
с красиви думи и призиви не 
е възможно да се промени 
положението.

И не само това - благо-
дарение на тях то само се 
утежнява, умело се маскира 
зад тези думи. Маскира се, за 
да може в час ”х” да взриви и 
унищожи държавата.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА
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Хаджи Иван Д. ВЕНЕВ, 
проф. доктор на Парижкия и 
Московския университет, член 
на Секретариата на ЮНЕСКО

През август и септември тази го
дина по света се чества празникът 
на Гьоте. Роден е на 28.08.1749 г. във 
Франкфурт на Майн. Навършват се 
260 години от неговото рождение.

Роден е в семейството на импер
ски съветник, патриций. Дядото на 
Гьоте по майка е бил кмет на Франк
фурт на Майн. Внукът се учи в Лайп
цигския университет (17651768). 
Завършва висшето си образование 
в Страсбург (1771) по юридически 
науки.

Гьоте заедно с Шекспир и Виктор 
Юго е един от тримата найвелики 
гении, колоси на европейската и 
световната литература. Найпро
чутите му книги са: “Гьоц фон Бер
лихинген”, “Страданията на младия 
Вертер”, “Фауст” и “Херман и Доро
тея”.

Ученик на Шекспир, той израс
тва като негов найзначителен 
съперник за първата европейска и 
световна слава в литературата, из
куството и науката.

Шекспир ни е оставил 2530 ге
ниални пиеси за театър (в поезия) 
и един сборник сонети. Гьоте ни за
вещава огромно поетическо твор
чество, пиеси за театър, романи, 
педагогически роман; множество 
задълбочени научни изследвания 
по естествени науки; знаменито 
е неговото изследване по мета
морфоза на растенията; прочути 
изследвания по физика на светли
ната, оптика, по възприятието за 
цвят; с огромна вещина е правел 
изследвания по история и теория 
на литературата и изкуството; написал е най
възторжените есета по философия на при
родата; значителни работи по нумизматика 
и хералдика, по изучаване на минералите; 
обогатил е познанията ни по атмосферните 
явления и метеорология.

Гьоте е ученик на великите учени и фило
софи Хердер и Спиноза; общувал е със своя 
земляк Хегел; бил е общественик, деятел и 
ръководител на културното развитие на кня
жеството; ръководител на средното и висше
то образование във Ваймар и Княжеството.

Знаменито е неговото приятелство и съв
местните творчески постижения с великия 
Шилер. Бил е съветник на Княза, държавник 
и министър; прочут пътешественик и изсле
довател на Германия, Швейцария и Италия. 
За всички тези пътешествия и проучвания ни 
е оставил талантливи художествени и научни 
описания; общувал е лично, непосредствено 

Йохан Волфганг Гьоте
(1749-1832)

или чрез постоянна кореспонденция с най
големите учени, писатели, философи и поети 
в Германия и по света: Хегел, братята Хум
болд, английския историк, философ и писа
тел Карлайл, с американския философ, поет 
и писател Емерсън; бил е избран за академик 
на Руската академия на науките  в Петербург. 
Когато Наполеон I завладява Ваймар, той по
канва на продължителен разговор Гьоте. 

Гьоте ни е оставил знаменити страници и 
оценки за Наполеон и за Петър Велики; изу
чавал е и е познавал съвършено творчест
вото на Орфей. Създал е цикъл поезия “Ор
фически глаголи”. По това време в Европа 
погрешно са смятали Орфей за гръцки поет, 
философ и учен; има задълбочени изследва
ния по източните литератури, философии и 
поезия – резултат на което е неговата книга 
“ИзточноЗападен диван”.

Значителна част от произведенията на 

Гьоте са подбуди
ли найголемите 
композитори на 
времето да съз
дадат музикални 
произведения по 
тях. Нека споме
нем само великия 
Бетховен.

Гьоте, Хердер и 
техните приятели 
философи, учени 
и поети са създали 
международната 
наука Славистика, 
съставна част на 
която е българис
тиката. Катализа
тор на този процес 
е трудът на имени
тия сръбски ези
ковед и филолог 
Вук Караджич. По 
времето на Гьоте и 
Хердер Караджич 
е бил студент или 
аспирант в Герма
ния. Той превежда 
и издава на немски 
“Бугарске и сръпс
ке народне песме”. 
Немските поети, 
филолози и езико
веди посрещнали 
с радост и енту
сиазъм тази книга. 
Те били очаровани 
от красотата на бъ
лгарското и сръбс
ко народно твор
чество: поръчали 
и други преводи; 
изучавали, ана
лизирали и така 
създали Слависти

ката. Ние сме признателни и благодарни на 
Вук Караджич, на Гьоте и неговите приятели 
за това дело!

До скоро в Югославия се провеждаха 
всяка година или на две години междуна
родни конгреси и симпозиуми, семинари 
по славистика, посветени на паметта на Ка
раджич.

У нас делото на Вук Караджич беше про
дължено от проф. Стефан Младенов – той 
е найвеликият български езиковед през 
последните два века. Негов значителен 
труд по история на българския език е из
даден за пръв път на немски в Германия и 
с голямо закъснение е преведен у нас и из
даден на български език след 50 години.

Вероятно Гьоте, братята Хумболд и френ
ският учен Гюстав льо Бон са найголемите 
и найуниверсални умове на Европа през 
последните 23 века.
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Тук дойдохме по една много интересна и 
многообразна програма - освен да предста-
вим нашия филм “Родово имение, любов и 
мечти”, да се докоснем до традиционния за 
Равногор Празник на наборите. И не на пос-
ледно място, да разберем повече за рабо-
тата на сдружение “Традиционна култура и 
устойчиво развитие” към местния Младежки 
клуб за алтернативен туризъм “Многолика 
България”.

По икиндия, в часовете на най-го-
рещия ден на годината, ни пос-
рещнаха стари приятели: Пламен 
Панайотов и Виолета Николова, 
която е и координатор на Евро-

пейския младежки проект за междудържав-
но общуване и опознаване чрез разменени 
гостувания.

Доброволци този път бяха Оля и Женя от 
Беларус (гр. Гродно) и Мануел от Испания. Ту-
ристи, туристи, ала и тримата за кратък срок 
се “вписали” в селската обстановка на краси-
вото планинско селище и с жадни очи и сър-
ца попиват всичко ново и нехарактерно за 
техните отечества и родни краища...

Умилително смешновати бяхме при за-
познанството ни и опитите ни да говорим уж 
познатия ни от детство руски език и някол-
кото испански думи. Но очите ни, аурите ни 
се разбираха удивително.

Родовоименски маршрути

РАВНОГОР, 
БРАЦИГОВСКО, БЪЛГАРИЯ

• Традиционни ежегодни празници на наборите
• Устойчивото младежко развитие на едно българско селище
• Дух и принадлежност към Род и Бит - винаги на челно място в сърцето

Започнахме “мероприятията” (Боже, каква 
дума само!) с прожекция на “Родово имение, 
любов и мечти” и с едновременното пред-
ставяне на книгите на ИК “Новата цивилиза-
ция” и седмичника “Родово имение” в сало-
на на 100-годишния юбиляр. Читалище “23 
април 1876 г.” е създадено и съградено през 
далечната 1909 г., но не е престанало да бъде 
притегателен център за всички жители на 
селото. Библиотеката със своите 9000 тома 
най-разнообразна литература никога няма 
да затвори врати, дори и при навлизането 
на супернови технологии - защото, “което е 
написано черно на бяло или върху камък - ос-
тава вечно”...

“...В мегаградовете, освен че губим здра-

вето си, губим и нещо много по-важно... МИ-
ЛОСТТА СИ!...

Ние се надяваме, че нашият младежки цен-
тър ще спомогне на местните млади хора 
в сътрудничество и в гостуването си на 
връстници от други държави да прогледнат 
с по-други очи на Майката природа.

...Тук сме си свикнали с нашата чудна за-
обикаляща ни Татковина и като че ли не я 
ценим достатъчно, а чакаме да дойде гост, 
турист, човек отвън, за да ни я покаже и раз-
крие чрез своята душа.

Много млади хора съвсем лековато 
тръгват на гурбет към чужди на Духа ни 
страни, далеч от майката Земя, затова да не 
им е чудно, че веднага ги напада носталгия...”
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Това са само част от откровенията на на-
шата домакиня Виолета, която след прожек-
цията благодари от сърце на акад. Атанас 
Панчев, продуцент на филма, благодари и 
на всички съмишленици на идеята за ори-
гинални български родови имения - бъдещи 
духовни средища на истинската чиста бъл-
гарщина...

...А на мегдана вече гърмеше неотразима-
та и автентична тракийска народна музика.

Пременени и засмени момчета и момиче-
та в хороводен ритъм съобщаваха на света, 
че набор 1991 вече е навършил пълнолетие 
и сам може да подрежда бъднините си.

Най-отпред, естествено, в ръцете на хоро-
водеца гордо се развява български трибаг-
реник. На опашката на достолепното и дина-
мично хоро - зелен флаг с извезани името на 
селото и “Набор 1991”...

ТРАКИЙСКО НЕСКОНЧАЕМО ХОРО’09

На кларинетиста мургав
му излезе душата -
хоро не спира, вие се.

Родопски ритми в Равногор -
ох, леле, мале ле.
Дръж се земьо, Тракийски  набор’
1991 те гази
... и обича!

...На кларинетиста
му излезе душата
през мундщука!
Б-кларинет се вие
извива
подобно кобра същинска!

Хоро не спира,
вие се с два байрака
български и наборски
горделиви.

Дръж се, земьо Тракийска
и Българска!
Хвала ви момчета
и момичета,
деца родопски –
България ще я бъде!

И когато тръгнахме привечер към Браци-
гово, Пещера, Батак, Велинград - все сакрал-
ни имена, доказателства исторически за не-
преклонността на българския дух през пре-
вратните хилядолетия - отзад продължаваше 
да думка тракийската 
музика, чувахме стъп-
ките на игрохорците в 
сърцата си.

Затова е несвърш-
ващо Равногорското 
хоро - нови и нови 
човеци се хващат на 
него, музиката свири, 
не спира. Без дъх ос-
тават кларнетистите, 
но не спират.

Не спират и мечти-
те по бъдни дни бъл-
гарски с гордите хора 
в стародавни ярки ве-
зани носии.

Цветан АНДРЕЕВ,
наблюдател 

и кореспондент 
за България и 

странство
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Възпоменателната 
вечер откри о.з. под
полк. Недю Монев, 
председател на Клу
ба на творците офи
цери и сержанти от 
запаса – Варна.

„Николай Хайтов 
е сред малкото бъл
гарски писатели, кои
то са с мисия в кул
турата на България 
– каза той. Има много 
талантливи писате
ли, но няма автор с 
толкова силно нацио
нално съзнание, с 
такъв патриотичен 
заряд, за когото така 
пълно да се покриват 
думите на Димчо Де
белянов, че  един чо
век, който не обича 
бащиното си място, е 
загубен човек.” 

Доц.  др по исто
рия Христо Ганев раз
каза накратко био
графията на писате
ля, не защото е неиз
вестна на събралите 
се, а за да подчертае, 
че „планината ражда 
хора, които трудно 
изкарват хляба си, 
но гледат към небе
то”. И този труден жи
вот, с неговите мъки, 
скърби, но и радости 
диша във всеки ред 
от неговите разкази, 
те правят книгите му 
толкова уникални, 
че са преведени на 
28 езика, дори на ки
тайски, достигнали са 
5,5 милиона тираж и 
неизменно печелят 
сърцата на читатели
те.

14 септември е 
Кръстовден, на този 
ден свършва лято
то според народния 
календар и на този 
ден започва сеитба
та. И както селяни
нът хвърля семето 
в земята, за да по
никне хлябът, така 
писателите посяват  
семената на своето 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР ЗА 
НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 
(15.09.1919 – 30.07.2002)

творчество в душите 
на хората, за да ги на
правят подобри, по
човечни – каза той. 

Христо Ганев раз
каза за срещата на 
студенти от Техни
ческия университет 

– Варна, с Николай 
Хайтов.  В препълне
ната зала бил окачен 
лозунг – „Писателите 
са инженерите на чо
вешката душа”. Хай
тов попитал студен
тите дали четат книги 

и споделил: „Аз съм 
много алчен човек 
– алчен съм за книги 
– да ги купувам, да ги 
чета, да ги разпро
странявам... Аз съм 
милионер – на думи 
и на букви и благода

ря за това на светите 
братя Кирил и Мето
дий, на св. Климент 
Охридски и на писал
ката си.” На въпроса 
на един младеж дали 
не се притеснява от 
името си, което значи 

мързеливец, нехра
нимайко, той отгова
ря, че не името пра
ви човека, а човекът 
прави името. И доба
вя, че думата „хайта” 
някога е означавала 
платена войска за 
охрана на висши ос
мански чиновници, 
а после добива нега
тивното си значение.

Др Ганев разказа 
и как, когато откри
ват паметника на Ка
питан Петко войвода 
във Варна, Николай 
Хайтов подсеща да 
сложат на гроба му 
и пръст от родното 
му село Доган Хисар. 
(Дали някой се е се
тил да занесе пръст 
от родното му село 
Яврово и на неговия 
гроб?) Препоръчва 
да засадят и рози, 
които впоследствие 
са донесени от Ка
занлък, откъдето е и 
жена му Радка. 

„Със своите кни
ги, със своята об
ществена дейност 
като председател 
на СБП, като наро
ден представител, с 
родолюбието си, с 
мъжеството си Ни
колай Хайтов прояви 
един интелектуален 
героизъм, посветен 
не само на народа си, 
но и в международен 
мащаб” – завърши 
словото си Христо 
Ганев.

Станислав Пенев, 
писател, член на СБП, 
председател на Сдру
жение „Литература и 
Общество”, проче
те своята студия „За 
дребните неща и го
лемите последици”, 
посветена на Хайтов, 
а след него Иван Не
нов прочете разказа 
на Хайтов „Слънчице 
ненагледно”.

Накрая своите 
спомени за Николай 
Хайтов споделиха 
доц. др Темнялов, д
р ТемняловаАнтоно
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ва, която през 1986 
г. на втората Детска 
асамблея му подари
ла картина, рисува
на от дъщеря й, Ди
митър Таштепелиев, 
агроном от Аксако
во, който на една от 
последните срещи с 
Хайтов, болен вече, 
обещава да му праща 
от своя лековит мед 
и до днес изпраща на 
СБП по една тенекия 
мед в годината.  Спо
мените им бяха сгре
ни от досега с топли
ната на едно голямо 
човешко сърце, на 
един сърцевед, кой
то винаги е бил бли
зо до обикновените 
хора и е разбирал 
техните чувства.    

Николай Хайтов 
има обширно при
съствие в духовната 
история на Варна. 
Той многократно е 
канен на срещи с 

обществеността на 
Варна, от Дружество
то на запасните офи
цери – Варна, от Тех
ническия универси
тет, от Медицинския 
университет – Варна. 
На негово име през 
2004 г. е наречена 
Професионалната 
гимназия по горско 
стопанство и дърво
обработване – Варна, 
тук е живял послед
ните си години капи
тан Петко Войвода, 
големият хайдутин и 

революционер, кого
то той обезсмърти и 
му отреди достойно 
място в българския 
Пантеон на слава
та. Той е уважаван и 
почитан във Варна, 
неговото родолю
бие, неговото сър
це, което туптеше с 
болките на България, 
му спечели обичта 
на хората. Той беше 
един от малкото бъл
гарски творци, които 
дадоха отпор на на
ционалната амнезия, 
един от найщедро 
финансираните про
цеси в България през 
последните десети
летия. Бързият срив 
на националните и 
духовни ценности 
нанесе незараства
щи рани на душата 
му. Той не можеше 
да гледа предател
скибезучастно фи
зическия и духовен 

геноцид, на който 
беше подложен бъл
гарският народ. Със 
своите книги той ни 
свърза с миналото, 
с човешките доб
родетели, с героич
ната ни история. С 

публицистиката си 
той воюваше за бъ
дещето на родината 
си. Титан по дух, той 
остави ярка и неза
личима следа в бъ
лгарското духовно 
пространство.

И нека завърша с 
думите на подполк. 
Монев: “Величието 
на Николай Хайтов 
ще блести винаги на 
хоризонта на бъл
гарското национал
но достойнство!”  

САША ТОДОРОВА
най-учтиво ви кани на поредната си изложба

ЕКОАРТ
Откриването е на 03.10.2009 от 18 ч. в АРТ-КАФЕТО в супермаркет 
“ЕЛЕМАГ” (ул. “Елемаг”№30 - кв. “Изгрев”)
Изложбата е отворена до 30.10.2009 г. всеки ден от 9 ч. до 22 ч.

за библиотеката 
на всеки българин

В ДУШИТЕ НИ ДРЕМЯТ 
ГРАДИНАРИ И ОВОЩАРИ

Бил Молисън 
“Въведение 
в пермакултурата”
Един учЕбник за това как да прЕми-
нЕм към устойчиво развитиЕ
Пермакултурата – като система за ди
зайн, се занимава еднакво с растенията, 
животните, сградите, а също и с инфра
структурата (вода, енергия и комуника
ции)...
Всеки, който прочете книгата на австра
лийския практикучен, изобретател, 
учен и мечтател, ще се замисли преди да 
засади в двора си и едно цвете дори. Па 
макар било то и китка здравец...

Заявки за тези и другите книги 
от поредицата 

на ИК “Новата цивилизация” 
можете да направите 

във верига книжарници 
“Пингвините” и “Хеликон”,

email: rodimenie@abv.bg или на
тел. 02/9621685; 02/9621686, 

както и на 0888 693359

Саша Тодорова е родена и възпи-
тана в семейството на художник и ли-
тераторка. Тя завършва химия в СУ и 
работи като учителка. След като се 
пенсионира, се отдава на любимите си 
занимания. Като начало завършва ме-
тода Силва, който отключва заложби-
те й. Започва да пише поезия и през 1996 
г. издава стихосбирката си “Звукът на 
спиралата”. Седем години по-късно я 
преиздава вече със свои графики и цвет-
ни илюстрации. Едновременно с това се 
занимава с дърворезба и иконопис. Така, 
заедно с Лоте Раденкова, възстановя-
ват безвъзмездно ограбената църква в 
село Сопица, Брезнишко.

Пътят й минава през Йога, Ци-
Гун, Тай-Чи, Универсална енергия, 
Рейки и Фън-Шуй. Търсещият й Дух я 
води през Гурджиевите свещени танци 
и семинарите на Асоциация “Шамба-
ла”. Тя проявява постоянен интерес 
към езотериката и сакралната гео-
метрия. На първата си изложба през 
1999 г. представя 110 цветни графики. 

Повечето от тях са символи от сак-
ралната геометрия и торсионните 
полета. Следващите й изложби са през 
2001, 2003, 2005  и са на тема: “Звън от 
Всемира”, а през 2006 г. темата е “Съ-
творението”. Изложбата е открита с 
новата й поема “Ода за Икар”.

Саша Тодорова се интересува и 
от Паневритмията като космически 
танц. Така се появява разработката й 
“Поглед върху сакралната геометрия и 
теорията за торсионните полета, за-
ложени в Паневритмията”. Тя стига до 
извода, че при оформянето на пентаг-
рама, който е кулминацията на танца, 
в енергоинформационен план се получава 
фигура с форма на сърце, наречена кар-
диоид. Според академик Вселенски това 
е най-мощната матрица във Вселена-
та, а за Саша той е символът на тре-
тото хилядолетие и посланието му е, 
че истината прави човека свободен, а 
любовта го превръща в Богочовек.

През 2007 г. изложбата й е продъл-
жение на темата “Звън от Всемира” 

с нова екотехника. Междувременно 
адаптира за групово провеждане меди-
тацията на Друнвало Мелхиседек “На-
влизане в свещеното пространство на 
сърцето”. След посещението на д-р Ма-
сару Емото у нас мисълта и усилията й 
са насочени към построяване на фонтан 
в центъра на София с уникалния крис-
тал на водата за думата България.

Саша живее с девизите: “От всяко 
положение има изход”; “Винаги може и 
по-добре” и е съвсем наясно с мисълта 
на Лао Дзъ, че “Това, което изглежда 
напълно постигнато, все още трябва 
изцяло да се постига, ако искаме да има 
бъдеще”. Тя е посветила живота си на 
посланието на Орфей:
“Да покорим света с лира, а не с меч!”

За контакти: 02/866 73 43; 
GSМ 0884 177 275; 
www.sasha.newaytome.net
e-mail: sashatodorova@abv.bg / 
sasha@newaytome.net



� Родов корен 28 септември - 4 октомври 2009 г.

28 септември
Преп. Харитон Изповедник
1883 – умира художникът Христо Цокев, пър-

вият български пейзажист, роден в Габрово на 3 
май 1857 г.

1888 – на първото заседание на преподава-
телите при Висшия педагогически курс, по-къс-
но Висше училище и Университет, трябва да се 
определи седмичната програма на курса и да 
се обсъди начинът на откриването му на първи 
октомври. Председател на курса е Александър 
Теодоров-Балан, който минава и за пръв ректор 
на университета. Другите преподаватели са шест 
души. Седмината наричат на шега „новите седмо-
численици”. В съставения от председателя прото-
кол четем, че съветът се съгласява с препоръка-
та на министъра да не става при откриването на 
курса никаква тържественост, но съветът добавя, 
че отварянето на курса трябва да се предшества 
от един водосвет, както е изобщо обичай в таки-
ва случаи. След това съветът нарежда програмата 
по часове, преподаванията захващат от осем часа 
сутринта.

29 септември
Преп. Кириак Отшелник
1903 – след кръвопролитното Илинденско 

въстание английският външен министър лорд 
Ландстоун предлага на Великите сили да се съгла-
сят на следните реформи в Македония: първо - да 
се назначи губернатор християнин, или губерна-
тор мюсюлманин, с помощници европейци; второ 
–  да се назначат европейски офицери и подофи-
цери, натоварени с преустройството на жандар-
мерията; трето - да се изпратят към отоманските 
войски шестима офицери, които да упражняват 
ограничително въздействие и да добиват досто-
верни военни сведения. Австрия и Русия усвояват 
само отчасти предложенията на Ландстоун, като 
изоставят най-съществената част: ефикасната ин-
тервенция, без която е невъзможно да се осъще-
ствяват каквито и да било реформи.

1918 – в Солун е подписан актът за примирие 
между България и представителя на западните 
сили - генерал Франше Депре. Условията са теж-
ки - България изоставя всички освободени тери-
тории, в плен остава една 90-хилядна армия и пр. 
Френският генерал подчер-
тано иска абдикацията на цар 
Фердинанд и заместването му 
с престолонаследника княз 
Борис Търновски.

1969 – умира художни-
кът Владимир Димитров-
Майстора, роден в с. Фролош, 
Кюстендилско, на 1 февруари 
1882 г.

30 септември
Свщмчк Григорий, просветител на 

Армения
1879 – умира в Киевско-Печерската лавра ар-

хиепископ Йосиф Соколски, водач на Българската 
уния, отвлечен от руски агенти в Цариград през 
1861 г.

1898 – в Кукуш се раж-
да Христо Измирлиев, 
станал по-късно известен 
като даровит поет Христо 
Смирненски. Приживе 
издава само една стихос-
бирка „Да бъде ден”, с ко-
ято завинаги се утвърж-
дава като голям проле-
тарски поет. Кукуш е дал 
на българския народ още 
Гоце Делчев, големия род 
Станишеви и други.

НОв БЪЛГАрсКи КАЛеНДАр
Братчетата на Гаврош

Ти целият скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!

Че всяка вечер теменужена
ти виждаш бедните деца
и обидата незаслужена
по изнурените лица.

Съдбата рано ги излъгала,
живота сграбчил ги отвред
и ето ги: стоят на ъгъла
с прихлупен до очи каскет.

Какво им даваш от разкоша си,
ти - толкоз щедър към едни,
а към бездомните Гаврошовци
жесток от ранни младини?

Пред твоите витрини блескави
накуп застават често те
и колко скръб в очите трескави,
и колко мъка се чете!

Но тръгват си те пак одрипани,
с въздишки плахи на уста,
а тез витрини са обсипани
с безброй жадувани неща...

Ти целия скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!

1918– ген. Александър Протогеров, комендант 
на Софийския гарнизон, ликвидира войнишкия 
метеж.

1 ОКтОмври
Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. 

Анания. Преп. Роман Сладкопевец и Йоан 
Кукузел

1855 – в Разград се ражда Анани Явашев, бо-
таник и обществен деец. Завършва индустриална 
химия в Прага. В България става учител. Създава 
Археологическото дружество и музей в родния 
си град. Той е пръв български ботаник, проучил 
флората на Източна България. Автор на първия 
български ботанически труд „Принос за опозна-
ване на българската флора”. Оставя ръкописни 
материали за „Български ботанически речник”, из-
даден посмъртно през 1935 г. Умира през 1934 г.

1859 – в Горна Оряховица се ражда Марин 
Бъчваров, астроном. Учи в гр. Николаев и Москва. 
Пръв професор по астрономия в Софийския уни-
верситет и основател на Астрономическата об-
серватория в София, 1894 г. Той е също основател 
на Метеорологичната служба в България, прави 
метеорологични и магнитни наблюдения от 1895 
до 1926 г., когато умира.

1915 –  България влиза в Първата световна 
война.

1944 – политическият кръг „Звено” се преуст-
ройва в политическа партия под название Народен 
съюз „Звено”. Само четири години след това той се 
саморазтурва и се влива в Отечествения фронт.

1968 – умира художникът карикатурист 
Александър Божинов, роден в Свищов на 24 
февруари 1878 г.

2 ОКтОмври
Свщмчк Киприан. Мчца Юстина. Св. Андрей, 

юродив заради Христа

1847 - умира Васил Априлов, основател на пър-
вото българско светско училище в Габрово, роден 
в Габрово на 21 юли 1789 г.

1916 – на фронта при Демир-Хисар пада убит 
от вражески куршум поетът Димчо Дебелянов, 

роден в Копривщица на 28 март 
1887 г. През пролетта на същата 
година сам пожелава да отиде 
на фронта, макар да има законно 
основание да остане на работа 
във Върховната сметна палата в 
София. Костите му се пренасят 
в родния му град през 1934 г. В 
едно от стихотворенията, писа-
ни на фронта, той изповядва с 
примирение и горчивина:

Ако загина на война,
жал никого не ще попари —
изгубих майка, а жена
не найдох, нямам и другари.

3 октомври
Свщмчк Дионисий Ареопагит
1900 – между 3 и 5 октомври заседава Вторият 

конгрес на Българския земеделски народен съюз. 
Организацията все още има културно-просветен 
характер. И на Втория конгрес се отклоняват же-
ланията съюзът да се превърне в политическа пар-
тия. Това става на Седмия конгрес на БЗНС, ноемв-
ри 1905 г., когато се изработва и политическа про-
грама при меродавното участие на Александър 
Стамболийски.

1918 – по силата на сключеното със съглашен-
ските сили примирие цар Фердинанд абдикира, 
а престолонаследникът княз Борис Търновски 
се възкачва на престола под името цар Борис III. 
Той е на 25 години. В обстановката на национална 
покруса младият цар буди надежди за постепенно 
съвземане и стопански и духовен подем.

1819 – роден в Карлово на 3 октомври Евлоги 
Георгиев, един от основателите на Добродетелната 
дружина, дарил средства за построяване на 
Софийския университет.

1951 – завършва големият публичен про-
цес срещу 40 католически духовници и миряни. 
Произнесени са 4 смъртни присъди и общо 405 
години затвор.

4 ОКтОмври
Свщмчк Иеротей
1014 – Василий II (наречен Българоубиец) 

разгромява Самуиловите войници при с. Ключ, 
Петричко, като пленява и ослепява 14 000 от тях.

1582 – по нареждане на папа Григорий XIII да-
тата бива последвана не от 5, а от 15 октомври. С 
това започва Григорианският календар в проти-
вовес на Юлианския. Григорианският календар 
е възприет от почти всички народи. В България 
той е въведен през 1916 година, като 31 март се 
последва направо от 14 април. Разликата между 
Юлианския и Григорианския календар е за дати от 
осемнайсети век 11 дена, за дати от деветнайсети 
– 12, а за дати от двайсети век – 13 дена. Прието е 
дати до 31 март 1916 г. в българската история да 
се дават по Юлианския календар. Говори се и се 
пише за стар или нов стил.

1922 – Народното събрание, в което мно-
зинство имат земеделците начело с Александър 
Стамболийски, приема закон за допитване до 
народа за виновността на министрите от ка-
бинетите на Иван Гешев, д-р Стоян Данев и 
Александър Малинов за обявените и водени 
войни и за последвалите ги катастрофи през 
1913 и 1918 г. И без това още на 26 септември 
същата година министрите от трите кабинета са 
арестувани. До процес не се стига, защото пра-
вителството на Стамболийски е свалено с пре-
врата на 9 юни 1923 г.
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Продължава 
от стр. 1

По прашните тес-
ни пътища почти 
липсват указател-
ни знаци и посока-
та се определя чрез 
отговори на някой 
си срещнат по пътя 
– той, независимо от 
етноса си, може да 
говори или поне да 
разбира по принцип 
български (стари-
нен, мелодичен, леко 
порусчен), гагаузки 
– почти турски, но с 
доказано български 
словоред), молдовс-
ки (почти румънски) 
и, разбира се, руски. 
Молдова е странен 
конгломерат от ези-
ци и етноси, но в още 
по-оригиналната в 
езиково отношение 
Гагаузия се говори 
практически от всич-
ки на всички езици 
в региона. Селцата 
следват едно след 
друго… Гагаузко, бъл-
гарско, смесено, мол-
дованско, пак гагауз-
ко… Градовете не са 
нещо повече от голе-
ми села – Чадър Лун-
га, Вулканещи и дори 
столицата Комрат 
– название, в което 
наши езиковеди про-
читат не без основа-
ние великото име на 
кан Кубрат. Впрочем 
и това порумънчено 
Вулканещи (където 
има цял квартал с 
името Каварна, в ко-
ито живеят потомци 
на бежанци от този 
наш град) произлиза 
от името на някой си 
българин или гага-
узин - все едно, Въл-
кан. Редом с твърде 
познатото ни Кортен 

е чисто гагаузкото 
Беш-алма (Пет ябъл-
ки), което се слави 
със свой богат за 
местните мащаби му-
зей, в който нагледно 
се разкриват етапите 
на местното само-
съзнание, като се за-
почне от шабленеца 
свещеник и просве-
тител Михаил Чакир 
(фамилия Чакърови 
има в Шабла досега), 
създал две азбуки на 
гагаузите – славянс-
ка и латинска. Смесе-
ните бракове са еже-
дневие – нали всич-
ки са православни 
християни и се молят 
в едни и същи църк-
ви, под чиито куполи 
с еднаква сила звучи 
„Бог” и „Аллах”, защо-
то всеки произнася 
тази свещена дума и 
се моли на езика си! А 
между двете понятия 
разлика няма, а попо-
вете пеят и на трите 
езика – славянобъл-
гарски, румънски и… 
турски и са подчине-
ни на Московската 
патриаршия!

Червените кере-
мидени покриви са 
рядкост и са върху 
по-старите къщи. 
Новите са от сиви 
вълнообразни етер-
нитови плочи - нищо 
че били, както разп-
равят, канцерогенни! 
Това няма значение. 
Заводът в Чадър Лун-
га продължава да бъ-
лва производството 
си, останало от съвет-
ско време, и никой 
не мисли да го спира, 
защото безработи-
цата в тази минидъ-
ржавна формация е 
изключително висо-
ка и никой лидер не 

би си позволил риска 
да увеличи и без това 
този огромен про-
цент от повече от по-
ловината работоспо-
собно население, а и 
да ликвидира един 
значителен процент 
от онова, което може 
да се нарече проми-
шленост.

Има един 
народ…
Така започва сло-

вото си великият 
французин Виктор 
Юго, призовавай-
ки светът да обърне  
внимание на наро-
да, който гине под 
кървавите османски 
ятагани, само защо-
то е пожелал да бъде 
свободен и незави-
сим… Българският 
народ!

Бих повторил тези 
думи, бих казал: Да, 
има един народ, 
който, макар и дру-
гоезичен, нека да го 
наречем дори не на-
род, а етнос, но той 
е историческа час-
тица от българския 
народ, забравена от 
българските управ-
ници още от времето 
на Освобождението, 
с обърнато наопаки 
от целенасочената 
чужда пропаганда 
и задбосфорските 
пари национално са-
мосъзнание. Той не 
е в далечна Австра-
лия, не е в процъфтя-
ващата Америка, не 
е дори в бъдещите 
сметки на обединя-
ваща се и разширя-
ваща се Европа. Той 
е на една крачка раз-
стояние от нас, тери-
тория, върху която 

преди повече от 1300 
години кан Аспарух 
поставя основата на 
бъдеща България, от 
която в течение на 
три века Русия за-
почва походите си 
срещу османска Тур-
ция, едва последният 
от които се оказва 
победоносен. Хиля-
ди деца на поробена 
България, гонени от 
башибозушки пълчи-
ща, бягат от родната 
си земя и се заселват 
в равните й простори 
– една педя земя, но-
сеща историческото 

име Буджак в югоиз-
точна Молдова. Тук 
живее един народ, 
самоопределил се 
под името гагаузи и 
нарекъл автономна-
та си държавна фор-
мация Гагаузия.

Територията на 
тази микродържав-
на формация е само 
1832 кв. км (60 пъти 
по-малка от Бълга-
рия), населението - 
156 хил. души, от кои-
то гагаузите са 82%, 
българите – 5,1%, 
молдовците – 3,8%, 
украинците – 3,2%, и 

др. А обединяващият 
език между тях, как-
то и в цяла Молдо-
ва, е руският! Освен 
тук, гагаузи живеят в 
Украйна, България и 
някои други държа-
ви.

За техния произ-
ход са създадени от 
псевдоетнографи, 
строги генерали и 
заинтересувани по-
литици поне двайсе-
тина хипотези, като 
целта на всяка от тях 
е една – да се отре-
че, да се опровергае 
историческият факт, 

ЕДНА ТЪЖНА ГАГАУЗКА 

РАПСОДИЯ



10 Родов корен 28 септември - 4 октомври 2009 г.

че гагаузите са 
българи, с отнет 
насила, с терор 
и мъчения, бъл-
гарски език и за-
менен с някакъв 
особен тюркски, 
в чиито словосъ-
четания просто 
диша българс-
ката граматика, 
съвършено раз-
лична от турска-
та. Те са хора с 
българска кръв и 
българско само-
съзнание, с из-
точноправослав-
но вероизпове-
дание, дошли 
през ХVІІІ-ХІХ в. 
в Южна Молдо-
ва от поробена Бъл-
гария, от Добруджа, 
подгонени от извест-
ните със своята жес-
токост башибозушки 
орди, озлобени от 
пораженията, които 
мюсюлманска Турция 
понася неколкократ-
но по това време от 
православна Русия. 
И оттогава та досега 
техните кръвни ед-
ноезични братя, ос-
танали в рамките на 
североизточна Бъл-
гария, смятат за кръв-
на обида да бъдат на-
речени турци! Mакар 
че в съвременна Тур-
ция политици и псев-
доисторици сега ги 
наричат братя. Братя, 
чиито деди са клани 
от дедите на тези но-
воизлюпени братя…

Тяхната съдба пре-
повтаря съдбата на 
българоговорящите 
„тукани” в Бесарабия 
– също в Молдова. И 
нищо чудно. Бягство-
то, насилственото 
преселване, е става-
ло по едно и също 
време, дори керва-
ните на преселници-
те са били общи, от 
едни и същи българ-
ски селища, много от 
имената на които се 
повтарят и тук. Рус-
ката администрация, 
която е ръководила 
заселването им, ги 
е смятала винаги за 
българи, официал-
ната им кореспон-
денция с руските 
имперски власти е 
на български и руски 
език. Самият Михаил 
Чакър, макар и смя-
тан за родоначалник 
на гагаузкото нацио-
нално самосъзнание, 

твърди в писанията 
си, че гагаузите са 
били „преди” бъл-
гари. Историята е 
записала не един и 
два примера за взаи-
модействие между 
тюркоговорящи и 
с лавяноговорящи 
българи, както ги на-
ричам аз: общи цър-
ковни храмове (таки-
ва се строят и днес, а 
молитвите са на сла-
вянобългарски, га-
гаузки и молдовски), 
смесените бракове 
са ежедневие, смесе-
ните села са обичай-
но явление.

Обаче сега думата 
България в автоном-
на област Гагаузия, 
която е част от Ре-
публика Молдова, е 
някак неудобно да 
се произнася, а ста-
не ли въпрос откъде 
се е появил този нов 
етнос върху земята, 
наречена Буджак, къ-
дето Аспарух поставя 
основата на съвре-
менната българска 
държава, се говори 
просто „от Балкани-
те”.

А всичко тук е бъ-
лгарско, всичко е 
чисто добруджанс-
ко – и тази безкрай-
на прашна равнина, 
и тези безсинорни 
ниви, пресечени от 
горски тесни пояси, 
и тези червени пок-
риви (макар в някои 
райони те са заме-
нени от съветсков-
ременни етернитови 
канцерогенни плос-
кости – рожба на 
социалистическата 
индустриализация), 
и особено тези хора, 
които са сякаш час-
тица от българския 

фолклор, с не-
говите елеци, 
чадъри, женски 
кърпи, много на-
низи, мъжки по-
тури, цървули и 
калпаци, с тази 
народна музика, 
представяна за 
„древно гагауз-
ка”, повтаряща 
буквално нота по 
нота и пайдушко-
то, и байчовото, 
и правото хоро, 
пък и ръченица-
та и какво ли не, 
с гайдите, тъпа-
ните и кавалите, 
към които е до-
бавена тук-там 
руска „гармошка” 

и молдовско-румън-
ското провикване 
„мъй-мъй”, насадени 
през вековните сме-
ни в историческата 
съдба на този на-
род (или етнос – все 
едно!).

Понятието гагау-
зи се появява в на-
учната литература 
едва през ХІХ век, 
когато руски лаици 
ги окачествяват като 
някакви „странни 
тюрки-християни”, 
а практически са-
моосъзнаването им 
като етнос, отделен 
от българите, става 
по време на Съвет-
ския съюз, когато 
целта да се показва 
неговата „многона-
ционалност” е била 
на мода, и достига 
върха си в края на ХХ 
век, когато в резултат 
на разпада на „стра-
ната на съветите” се 
стига до редица, вкл. 
военни, сблъсъци с 
молдовски национа-
листи. На 23 декемв-
ри 1994 г. след една 
дълга, мъчителна и 
понякога трагична 
история, която труд-
но може да бъде 
анализирана в една 
статия, се ражда га-
гаузката автономия. 
За съжаление, точно 
през този период се 
очертават различия 
в позициите между 
лидерите на беса-
рабските българи 
и гагаузите, в които 
всяка част би трябва-
ло до види вината си, 
което довежда до из-
вестно отчуждаване 
и вражди, даващи от-
ражението си върху 
техните отношения 

до ден днешен.
През цялата сле-

д о с в о б о ж д е н с к а 
епоха гагаузите са 
били почти винаги 
извън полезрение-
то на българските 
правителства, макар 
някои да са правили 
крачки за поддър-
жане на ограниче-
ни контакти поне с 
„българоговорящите 
българи” в Бесара-
бия. И макар съвре-
менните български 
лидери, посещаващи 
Молдова, да е тряб-
вало да пресекат 
територията на Гага-
узия, за да стигнат до 
„българските” райо-
ни в Южна Молдова, 
те почти не са спира-
ли тук и практически 
не са имали контакти 
с гагаузките лидери 
- и това е ставало в 
повечето случаи по 
твърде погрешни 
съвети от страна на 
бесарабските бъл-
гари. Нещо повече 
– дори при визовия 
режим и даването 
на българско граж-
данство отношение-
то на България към 
българоговорящите 

и тюркоговорящите 
българи е различно 
и задълбочава това 
вредно за интере-
сите на страната ни 
противоречие меж-
ду тях.

Подобни действия 
тласкат гагаузките 
лидери в обятията на 
Турция, чиито модер-
ни вождове опреде-
лено смятат Гагаузия 

за част от мечтания 
от турските национа-
листи единен Туран. 
Турски учени изсмук-
ват от пръстите си 
„теории”, целящи да 
докажат, че гагаузи-
те били тюрки-хрис-
тияни, минали през 
просторите на Азия 
и заселили се впос-
ледствие в Добруджа. 
(Впрочем известни 
са и подобни турски 
„теории” и по отно-
шение на „тюркския” 
произход на прабъл-
гарите, отречени из-
цяло от редица име-
нити съвременни 
български историци. 
За отбелязване е, че 
тези „истории”, вкл. 
тази на гагаузите, къ-
дето историческите 
факти се смесват с 
фантасмагористични 
измислици и „уйдур-
ми”, са чиста кражба 
на древната българс-
ка история, повтаря-
ща в голяма степен 
онова, което се пра-
ви в Македония). И 
докато българските 
политици минават 
транзит през Гагау-
зия, турският лидер 
Сюлейман Демирел 

посещава неколкок-
ратно този регион, 
прави щедри по-
даръци: изгражда-
не на турски лицей, 
чиито възпитаници 
автоматически зами-
нават да продължат 
образованието си в 
Турция с турски дъ-
ржавни стипендии, 
проектиране и из-
граждане на градски 

отводнителни сис-
теми, изпращане на 
учители, дори нала-
гане на турския пра-
вопис и граматика в 
гагаузките училища, 
приемане на работ-
ници. Така се създава 
протурски настроена 
интелигенция, която 
вече е заела водеща 
роля в местната власт 
и образование, от-
късната или откъсва-
ща се от своите бъл-
гарски корени, като 
отделни нейни пред-
ставители дори прие-
мат исляма, въпреки 
неудоволствието на 
местното право-
славно духовенство 
и на голяма част от 
населението, които 
разбират, че с тази 
крачка те окончател-
но се превръщат в 
турци. Всичко това 
подсилва опасността 
от нови национали-
стически сблъсъци в 
Молдова и е опасен 
фактор за бъдещето 
на целия регион.

Питам се – тол-
кова ли бързо се за-
бравя всичко! Защо 
на Втория световен 
конгрес на гагаузите, 
където имах чест-
та заедно с някол-
ко приятели от моя 
край да представля-
вам България, забе-
лязвам, че тези хора 
така бързо са забра-
вили корените си. 
Турската делегация 
е десетократно по-
голяма от българс-
ката, тя е съпрово-
дена от грандиозен 
фолклорен ансам-
бъл. За разлика от 
нас, които сме тук на 
собствени разноски, 
турската държава 
е поела разноските 
на тази пищност, ма-
кар че нито в една 
местна мелодия 
няма нито един тур-
ски мотив! По същия 
начин са предста-
вени гагаузите от 

Украйна и Беларус, 
тук са и „тюрките” 
от Азербайджан, и 
теснооките кримс-
ки татари. Защо тези 
хора са забравили 
причината, която ги 
е заставила да на-
пуснат родните си 
огнища и да се засе-
лят в тази безкрайна 
гореща степ, която те 
със своя предприем-
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чив български дух са 
превърнали в благо-
датна процъфтяваща 
градина. Всички тези 
„тюрки” са „братя”, 
а ние, истинските 
кръвни братя, сме ня-
каква капчица в това 
море, напомнящи с 
присъствието си, но 
без глас, земите, от-
където тези хора са 
дошли, хората, сред 
които дедите им са 
живели.

Наистина сред 
поднеслите на кон-
греса приветствия 
има и от българите 
в Молдова. За пръв 
път, откакто позна-
вам тази земя, чу-
вам подобно при-
ветствие. Същест-
вува една негласна 
неприязън между 
двете общности, кои-
то живеят едни до 
други, едни в други, 
слято и разделено от 
невидимата стена на 
езиковите различия, 

въпреки еднаквия 
произход, еднаквата 
кръв. (Тези думи не 
са просто лозунг, 
те са доказани от 
нас с модерни ДНК-
анализи!)

Всички гости са 
представени от пос-

ланиците си в мол-
довската столица 
Кишинев, вкл. Тур-
ция (даже турският 
посланик произне-
се специална реч от 
името на своя преми-
ер), само ние, от Ро-
дината на тези хора, 

сме с ранг начинаещ 
дипломат – ентусиа-
зирано момче, но все 
пак без опит, който 
се старае някакси да 
остане незабелязан 
в тълпата. И понеже 
сам си е шофьор, не 
смее да опита безб-
ройните ароматни 
вина на различните 
райони, представени 
на показ и „пиене на 
корем” (но не видях 
нито един пиян!). А 
нас ни няма! (Като се 
изключи малкото дет-
ско българско зна-
менце в ръцете ми 
и лятната ми шапка 
в същите три цвята 
– дар от Велинград, 
в импровизираната 
пъстроцветна мани-
фестация на участни-
ците.) И още – струва 
ми се, за пръв път в 
историята – писме-
но приветствие от 
новия министър без 
портфейл Божидар 
Димитров, с което 
държавата за пръв 
път се сеща, че има 
и такива свои чеда, 
които се наричат 
гагаузи, както и 
няколко приветс-
твия от наши пар-
тии и организации, 
за прочитането на 
които просто няма 
време – те само се 
споменават, колко-
то да бъдат учти-
во аплодирани. Но 
имаше още нещо, 
което застави залата 
да се изправи на кра-
ка с аплодисменти и 
накара „тюрките” да 
се свият срамежливо 
по местата си – него-
вият дар, поднесен 
от българския гага-
узин адмирал Павлов 
– иконата на свети Ге-
орги Победоносец!

И все пак…
Питам един прия-

тел гагаузин, който 
не смее да говори от-
крито за роднинство-
то си с българското 
племе, какво трябва 

да се направи, за да 
се събуди скритото 
чувство за българска 
принадлежност в ду-
шите на гагаузите. От-
говорът бе откровен 
и чистосърдечен:

- Докато българ-
ските лидери, посе-
щаващи Молдова, и 
българите в Молдова 
минават през тери-
торията на Гагаузия 
със скорост 90 кило-
метра в час и не спи-
рат поне за секунда, 
докато не обменят 
поне думичка с наши-
те лидери – тук ще 
се дава база на една 
друга държава, чието 
място въобще не е на 
Балканите!

Страшна оценка! 
Кратко и ясно! Тук си 
спомнят името само 
на един български 
лидер – поетесата и 
вицепрезидент Бла-
га Димитрова! И тя е 
минавала оттук, но 

се е спряла за някол-
ко часа, разговаряла 
е с тях! И те са я за-
помнили!

А България отсъс-
тва… Отново и отно-
во…

Просто, за раз-
лика от Турция, тя 
никога не е и по-
мисляла след Осво-
бождението за своя 
наистина цялостна, 
наистина национал-
на доктрина, нацио-
нална политика! 
Всичко е било „на 
парче”! Само думи, 

думи, думи… Дори 
без добри намере-
ния… Докога?

А защо никой от 
онези, които са ми-
навали оттук тран-
зит с 90 километра 
в час, не е спрял, 
не е оставил следа 
– когато тези хора 
са имали най-голяма 
нужда от тях! Жес-
токо! Тези нашенски 
управници са мис-
лили само за себе 
си, за своя престиж 
пред българите, за 
които и без това не 
са направили почти 
нищо, само и само 
да си спестят някои 
критики от „бълга-
рите зад граница” и 
да спечелят някой 
глас за следващите 
избори, забравяй-
ки, че и тези хорица 
са от тях. И не са си 
помисляли, че с това 
лекомислено пове-
дение просто са за-

дълбочавали изко-
паната от вековното 
недоверие пропаст 
между тези две раз-
делени от двата ези-
ка части на моя еди-
нен неделим народ.

Посланик Киряк 
Цонев е член на ръ-

ководството на 
Организацията на 

Обединените Бълга-
ри (ООБ)

Статията се раз-
пространява от Сек-

ретариата на ООБ 
– към Българите, да 

знаят и помнят.
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Лилия 
АЛЕКСАНДРОВА

Кестените са бога
ти на вещества като 
калий, витамин В2 и 
Витамин РР. Те съдър
жат витамин С в ко
личество, равно на 
това в портокалите. В 
тях има още калций, 
магнезий, цинк, же
лязо и фосфор, които 
дори се увеличават с 
изсушаването на кес
тените. Те са велико
лепно подсилващо 
средство с високо 
съдържание на вита
мини от група В, кое
то ги прави “балсам” 
за нервната система. 
Ядките на питомните 
кестени не трябва да 
се консумират суро
ви, тъй като имат ви
соко съдържание на 
танин, който непре
работен е вреден за 
човека.

За правилното им 
съхраняване и използ
ване, ви предлагаме 
няколко съвета:

 кестените са 
особено подходя
щи за консумация 
от възрастни и деца, 
защото са лесно сми
лаеми;

 те са забранени 
за диабетици, но идеа
лни за спортисти и 
хора, занимаващи се 
с тежък физически 
труд;

 когато ги купува
те, внимавайте да ня
мат следи от влага;

 те трябва да са с 
блестяща кора и без 
дупчици, които изда
ват присъствието на 
паразити;

 могат да се съхра
няват две седмици в 
хартиени пликове в 
чекмеджето за зелен
чуци в хладилника;

 освен класичес

ките варени или пе
чени, кестените могат 
да бъдат приготвени 
по още много и раз
лични начини: като 
супи, омлет, задуше
ни със зеле или брюк
селско зеле, руло или 
в сладкиши.

ПИТОМНИТЕ 
КЕСТЕНИ 

могат да се пекат и 
да се ядат подобно 
на всички други ви
дове ядки. Те са чу
десна добавка към 
коледната пуйка и 
се комбинират доб
ре с обикновено или 
брюкселско зеле. За 
разлика от други ви
дове ядки кестените 
са много нискокало
рични – 1 грам маз
нини в 7 кестена.

Как да махнете 
кората: с помощта 
на остър нож напра
вете по един разрез 

КЕСТЕНИТЕ 

ВКУСНИЯТ СЕЗОНЕН СПЕЦИАЛИТЕТ
Загрейте фурната 
до 200 градуса. Мах
нете корите, както 
е указано погоре. 
Наредете ги на един 
пласт върху плоска 
тава и ги печете 10 
минути. Обелете ги 
с помощта на малък 
остър нож. Готови 
са за консумация. 
Яжте ги, докато са 
още много горещи 
 тогава са найвкус
ни.

Печене на мик-
ровълнова фурна 
– препоръчва се, 
когато кестените 
ще се използват в 
рецепта. Махнете 
корите, както е ука
зано погоре. Под
редете ги на един 
пласт в плитка и 
достатъчно голяма 
чиния. Печете ги на 
найвисока степен: 
250 г – 6 минути, 
500 г  – 8 минути.

от плоската страна 
на всички кестени. 
Обелете кората и 
изпечете вътреш
ността.

Приготовление: 
Печене на фурна – 
препоръчва се, ко
гато кестените ще се 
ядат самостоятелно. 
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ДИВИ 
КЕСТЕНИ 

ЦЕРЯТ 
РАЗШИРЕНИ 

ВЕНИ
Отдавна е дока

зано, че в плодовете 
на горските кестени, 
засаждани като де
коративни растения, 
има редица полезни 
съставки. Те са пъл
ни с нишесте, тлъс
то масло, гликозиди, 
сапонини, белтъчни 
и дъбилни вещества. 
Богати са на витамин 
В, К, С и ценни мик
роелементи – цинк, 
сяра, желязо, мед, 
манган. В кората на 
тези дървета също се 
намират дъбилни ве
щества и сапонини, а 
в листата им има по
лезни багрила.

Знае се, че диви
те кестени, извест
ни още като конски, 
действат противо
възпалително, про
тивотемпературно 
и обезболяващо. 
Употребяват се във 
вид на запарка при 
кашлица и хрема. На 
храносмилателната 
система действат 
запичащо и дезин
фекционно и се пре
поръчва при диария. 
В народната меди
цина се предлагат 
още за лечение на 
магарешка кашлица, 
маточни кръвотече
ния, подагра, ревма
тизъм, ишиас и др. 
За външно мазане се 
препоръчва следна
та рецепта: кестени
те се обелват, счукват 
и поставят в ракия. 

Съотношението на 
плодовете към алко
хола е 2:10. Получе
ният извлек се при
лага за разтриване.

Чрез лаборатор
ни експерименти е 
доказано, че кесте
ните укрепват ка
пилярите. Намаля
ват вискозитета на 
кръвта, нормализрат 
болестно увеличе
ната склонност към 
кръвосъсирване и 
образуване на тром
би. Ето защо при раз
дразнени и кървящи 
хемороиди те оказ
ват добър лечебен 
ефект. В такива слу
чаи се препоръчват 
бани с вода, в която 
са врели кестени 

 заедно с обвивката. 
Под влияние на така
ва вода хемороидал
ните възли бързо се 
успокояват и нама
ляват по обем, като 
болестните явления 
стихват и напълно 
изчезват. В терапията 
на разширените 
вени кестените на
мират приложение 
заради тонизира
щия си ефект върху 
венозните стени. На 
него  се базират ня
кои фармацевтични 
препарати за укреп
ване на кръвоносни
те съдове. В днешно 
време, когато атеро
склеротичните изме
нения на кръвонос
ната система засягат 
все повече хора, от 
значение е фактът, че 
извлек или екстракт 
от конски кестени 
може да понижава 
нивото на лошия хо
лестерол в кръвта. 
Екстрактът се използ
ва и в козметичната 
промишленост като 
съставка на кремове 
против слънчево из
гаряне. Препоръчва 
се още при неврал
гии, мускулни болки 
и др. Добри резул
тати се получават 
и от употребата му 
при хипертрофия на 
простатата: уголемя
ване на простатната 
жлеза и варикоцеле 
(разширени вени на 
скротума).

Клинично е дока

да се прилагат след 
консултация с лекар, 
като помощно средс
тво към основното 
лчение, което той е 
предписал.

МАСКИ 
И ЛОСИОНИ 

С КЕСТЕН
Кестените са бо

гати на витамини, 
минерални соли и 
други полезни ве
щества. Тези плодове 
съдържат вода, голя
мо количество въг
лехидрати – до 3%, 
белтъчини до 2%, 
освен това мазнини 
и целулоза. Богати 
са на витамините С, 
А, В1, В2, РР. В техния 
състав се съдържа 
още лецитин, както и 
значителни количес
тва минерални соли 
– основно калий, 
фосфор, магнезий и 
калций, както и мик
роелементите мед, 
флуор и силиций. 

Питомните кес-
тени в комбинация 
с дивите са много 
подходящи за при
готвяне на различни 
маски и лосиони. Тези 
мазила имат особено 
благоприятен ефект 
върху сухата и чув
ствителна кожа. Имат 
свойството да свиват 
капилярите и в също
то време да тонизи
рат кожата. 

Смес, която ук-
репва капилярите: 
Десетина сладки и 
диви кестени се на
рязват и се заливат 
със спирт. Сместта 
се държи на тъмно 
и хладно място око
ло 3 седмици. След 
това се прецежда и 
се разрежда с розо
ва вода. С помощта 
на памучен тампон 
лицето се обтри
ва сутрин и вечер с 
този лосион.

зано благоприятно 
действие на извлек 
от кестени при си
нуити. Срещу гла
воболие и лош сън 
народните лечители 
препоръчват да се 
спи върху кестени, 
поставени под въз
главницата. Във все
ки случай това има 
психотерапевтичен 
ефект. 

Н а й  ч е с т о 
дивият кестен 
се употребява 
като запарка. От 
плодовете му, 
обелени и сит
но нарязани, се 
взема една чае
на лъжичка и се 
поставя в 300 
мл вряща вода. 
Запарва се в 
продъ лжение 
на 2 часа, след 
което течността 
се прецежда. От 

нея се пие по 1 вине
на чаша 3 пъти днев
но. Може да се напра
ви и отвара от корите 
или листата на дивия 
кестен. За целта 1 су
пена лъжица или 1 
чаена лъжица кори 
се варят 10 минути в 
300 мл вода. Пие се 
по 1 винена чаша 3 
пъти дневно. Разум
но е тези рецепти 
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Видът е дърво до 1-12 
метра, по-рядко храст, ви-
сок 3-4 метра. Короната 
му е кълбовидна, тъмнозе-
лена, а стъблото - криво и 
покрито с тънка почти чер-
на, плитко напукана кора. 
Листата са бъбрековидно 
закръглени, 6-9 см дълги. 
От горната страна са тъм-
нозелени, а отдолу - сиво-
зелени, кожести, голи. 

Цветовете са розовопур-
пурни, появяващи се дори и 
върху стъблото. Цъфтежът 
е през април – май в про-
дължение на около 3 сед-
мици.

Плодът е плосък медно-
кафяв боб, с дължина 10 см 
и широчина 2 см. Семена-
та са елипсовидни, тъмно-
кафяви, с твърда семенна 
обвивка и са по 8-10 в шу-
шулка. Узряват през октом-
ври-ноември, като плодо-
вете остават на дървото до 
пролетта. Събират се през 
ноември и декември, макар 

че е възможно и 
до март. Посев-
ните материали 
са от групата на 
твърдите семе-
на и съхранява-
нето им може да 
се извършва в 
хартиени торби 
на сухо и про-
ветриво място, 
но по-издържа-
ният начин е в 
херметично за-
творени контей-
нери при 2-5°С 
за 3-5 години. 
Кълняемостта е 
висока и варира 
в границите на 

65-98%. За посев се подготвят с обработка 
в кипяща вода (двукратно).

Европейският церцис е бавнорастящ вид 
и живее около 100 години. Размножава се 
чрез семена и пънни издънки. Той е свет-
лолюбив, топлолюбив, изключително су-
хоустойчив и невзискателен към почвените 
условия. Расте върху сухи, каменливи, а 
дори и варовити почви. Изисква по-топъл 
климат. При температури около -20°С мла-
дите клонки измръзват.

Разпространен е в Южна Европа и Сред-
на Азия. У нас е естествено разпространен 
в Шуменско, Варненско, Преславско, Плов-
дивско, Старозагорско.

	 Източници:
1.	 Милев	М.,	П.Александров,	

К.Петкова,	Н.Илиев,	Посевни	
материали	от	широколистни	
видове,	София,	2004	г.

2.	 Вакарелов	И.,	М.Милема,	
Декоративна	дендрология,	Дионис,	
2002	г.

3.	 Комджиева-Стефова	М.,	Б.Бузов,	
Горски	култури,	Матком,	2002	г.		

ЕВРОПЕЙСКИ ДИВ РОЖКОВ
Cercis siliquastrum L. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ДИВ РОЖКОВ

Екатерина 
СтаЕва,
велинград

Н а й - г о л я м а т а 
котловина в Родо-
пите е Чепинската. 
Тя се намира меж-

ЧЕПИНСКАТА КОТЛОВИНА 
И БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ 
„МАНТАРИЦА”

мото й богатство са 
минералните изво-
ри. Те са около 80 
на брой. Лечебните  
качества на водите 
им, чистият боров 
въздух и умереният 
климат правят гра-

на вода и се влива 
в езерото край нея. 
Това е карстовият 
извор Клептуза. Той 
е едно от стоте чу-
деса на природата в 
България.

Чепинската кот-

ловина е много кра-
сива. Преди много 
години Иван Вазов 
я нарича „чаровна”. 
Вековни иглолистни 
гори, курортни мес-
тности и историчес-
ки паметници красят 
околностите й. Тя е 
обитавана от човека 

още преди 7000 г. За 
това говорят остан-
ките от крепостта 
Цепина - родопска 
твърдина. 

На левия бряг 
на Чукурска река, 
южно от Велинград, 
се намира красива-
та родопска пещера 
Леденика. Тя е двуе-
тажна, с подземна 
река и красиви ста-
лактити и сталагми-
ти.

Над всичките 
красоти и забеле-
жителности в Че-
пинската котловина 
величествено се из-
висява връх Голяма 
Сютка - втори по 
височина в Родопи-
те (2186 м). 

Между върха Го-
ляма Сютка и гр. 

Ракитово се намира 
биосферният ре-
зерват „Мантари-
ца”, обхващащ мест-
ностите Мантарица, 
Петлите, Кайнаците, 
между планинските 
била Знака, Седлото 
и Горните хармани. 
Той е обявен за за-
щитена територия 
през 1968 г. Надмор-
ската му височина е 
1200-1900 м. 

В резервата се 
опазват гори от ела, 
смърч и бук. Пред-
ставители на жи-
вотинската фауна 
са глухари, соколи, 
ястреби, кълвачи, 
сойки, свраки и др. 
От бозайниците – 
кафяви мечки, въл-
ци, сърни, елени, 
лисици, зайци, кате-

рици, диви свине и 
котки и др. 

Малко по на за-
пад от този резер-
ват се намира ре-
зерватът „Беглика”. 
В него се охраняват 
вековни смърчо-
ви гори. В близост 
до него се нами-
ра единственото в 
България находи-
ще на централно 
алпийско клинавче 
и единственото на 
Балканския полуос-
тров находище на 
храстовиден очи-
болец.

Драги приятели 
и читатели, посете-
те тези места! Те ще 
ви доставят огром-
но удоволствие за 
очите и радост за 
душата.

Мантарица

да, разположен там 
(Велинград), пред-
почитано място за 
отдих, лечение и ту-
ризъм.

В южната част на 
Велинград сред кра-
сив парк от отвес-
на мраморна скала 
блика вечно студе-

ду Баташката пла-
нина и ридовете 
Алабак и Каркария, 
по течението на Че-
пинска река.  Дъл-
жината й е 18 км, 
а широчината - 4-8 
км. Има надморс-
ка височина около 
800 м. Най-голя-

Клептуза

Цигов Чарк
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Джек ЛОНДОН

Около мен стоеше обичайната четворка: 
директорът Атъртън, капитан Джейми, док-
тор Джаксън и Ал Хъчинс. Аз изкривих лице-
то си в пресилената си усмивка и си наложих 
да не загубя самообладание от острата болка 
на възвръщащото се кръвообръщение. Пих 
от подадената ми вода, не приех протегнатия 
ми хляб и отказах да говоря. Затворих очи и 
се опитах да се върна при стегнатия с вериги 
кръг от фургони в Нефи, но докато тези посе-
тители стояха около мен и приказваха, не мо-
жех да се изплъзна.

Не можах да си наложа да не чуя един от-
къс от разговора.

– Също, както вчера – каза доктор Джак-
сън. – Никаква промяна ни в едно отношение, 
ни в друго.

– Значи ще може да издържи и по-нататък? 
– запита директорът Атъртън.

– И окото му няма да мигне. Следващите 
двайсет и четири часа не по-трудно от мина-
лите. Той е побъркан, казвам ви, абсолютно 
ненормален. Ако не знаех, че е невъзможно, 
щях да кажа, че е опиянен с наркотик.

– Зная го аз неговия наркотик – рече дирек-
торът. – Това е проклетата му воля. Хващам се 
на бас, че ако реши, ще може да мине бос по 
нажежени камъни, както го правят тия жреци 
на канаките в Южните морета.

Може би причината беше думата „жреци“, 
която отнесох със себе си през мрака на нов 
полет във времето. Може тя да е била ключо-
вата дума. По-вероятно това да е било чисто 
съвпадение. Както и да е, аз се събудих легнал 
на груб каменен под, проснал се по гръб с 
ръце - кръстосани така, че двата лакътя бяха 
стиснати в дланите на противоположните 
ръце. Както лежах там със затворени очи, по-
лубуден, потърках лактите с длани и открих, 
че търкам загрубели мазоли. В това нямаше 
нищо изненадващо. Аз приемах мазолите като 
нещо много старо и напълно естествено.

Отворих очи. Убежището ми беше малка 
пещера, не повече от три фута висока и десе-
тина дълга. В пещерата беше много горещо. 
Пот на едри капки беше избила по цялото 
ми тяло. От време на време няколко капки 
се сливаха и образуваха мънички ручейчета. 
Нямах никакви дрехи, освен мръсен парцал 
през слабините. Кожата ми беше почерняла 
като махагон. Бях много мършав и гледах на 
мършавината си с някаква странна гордост, 
сякаш да бъдеш толкова мършав бе някакво 
постижение. Особено много се радвах на бо-
лезнено щръкналите си ребра. Дупките меж-
ду тях будеха у мен чувство на надуто възгор-
дяване, или – да употребя по-правилна дума 
– на святост.

Коленете ми бяха мазолести, както лактите. 
Бях много мръсен. Брадата явно е била някога 
руса, но сега мръсна и на кафяви петна, стига-
ше до под гърдите като чорлава къделя. Коса-
та ми, също на петна и разрошена, падаше на 
раменете, а отделни фъндъци непрекъснато 
се изпречваха пред очите ми, та бях прину-
ден понякога да ги бръсвам настрани с ръка. 

СКИТНИКЪТ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

В повечето случаи обаче се задоволявах да 
се взирам през тях, като някое диво животно 
през гъстак.

През самия подобен на тунел отвор на по-
лутъмната ми пещера денят се виждаше като 
стена от ослепителен слънчев блясък. След 
малко аз изпълзях от входа и за по-голяма 
несгода легнах под палещия слънчев пек на 
тясна издатина на скалата. То положително 
ме гореше - това ужасно слънце, но колкото 
повече ме болеше, толкова повече се наслаж-
давах на това, или по-скоро от самия себе си, 
понеже с това се показвах като господар на 
плътта си и над нейните щения и протести. 
Когато намирах под себе си остра, но не чак 
толкова остра издатина на скалата, търках тя-
лото си върху ръба й в истински екстаз от гос-
подството над нея и от пречистването си.

Беше задушен, зноен ден. Нито един по-
вей не лъхаше над речната долина, в която 
се заглеждах от време на време. На стотици 
стъпки под мен мудно течеше широка река. 
Отсрещният бряг бе плосък и песъчлив, прос-
нал се така до хоризонта. Над водата имаше 
пръснати купчинки палми.

Откъм моята страна, врезли се в една из-
вивка на реката, се издигаха високи, ронливи 
канари. Малко по-нататък в извивката, право 
пред очите на орловото ми гнездо, изсечени 
в самите скали, се издигаха четири гигантски 
фигури. Бяха статуи на мъже до глезените. 
Четиримата колоси седяха с ръце, отпуснати 
на коленете (нагоре до раменете ръцете им 
почти се бяха разтрошили), загледани в ре-
ката. Поне тримата се бяха загледали. Всичко, 
което бе останало от четвъртия, бяха долни-
те му крайници с огромните длани, сложени 
на коленете. В краката на този колос седеше 
сфинкс, смешно мъничък, но този сфинкс 
беше по-висок от мене.

Аз гледах тези изсечени изображения с 
презрение и плюех, като ги гледах. Не знаех 
какво представляват – дали забравени бого-
ве, или предадени на забвение царе. Но за 
мен те бяха олицетворение на суетата и праз-
номислието на земните хора и земните стре-
межи.

И над целия този зной на реката, водния 
простор и пясъците отвъд се извиваше небе, 
блестящо като лъсната мед, без нито едно 
най-мъничко облаче.

Минаваха часове, докато се печах на слън-
це. Често, за доста дълги интервали, забравил 
за жегата и болките, се унасях в сънища, ви-
дения и спомени. Всичко това, аз го знаех – и 
разпадащите се колоси, и реката, и пясъкът, 
и слънцето, и нажеженото небе – щеше да 
отмине в един миг. Всеки момент можеха да 
прозвучат тръбите на архангелите, звездите 
да изпопадат, небесната твърд да се навие 
като свитък и господ бог да се появи с войн-
ството си за страшния съд.

Ах, знаех го толкова добре, че бях готов 
за това върховно събитие. Нали заради това 
бях тука, облечен с дрипи, в мръсота и окая-
ност. Бях смирен и принизен, и бях презрял 
нечестивите плътски потребности и страсти. 
И мислех с пренебрежение и с известно за-

доволство за далечните градове в равнината, 
които бях познавал, забравили в своя раз-
кош и похот наближаващия последен ден. Е, 
те щяха да прозрат много скоро, но твърде 
късно за тях. И аз щях да прозра. Но аз бях го-
тов. И сред техните писъци и ридания аз щях 
да възкръсна, прероден и славен, и да заема 
заслуженото и полагащото ми се място в цар-
ството божие.

Между сънища и видения, в които наисти-
на и преди времето си бях в царството божие, 
аз прехвърлях в ума си стари прения и споро-
ве. Прав е бил Новаций[3] в твърдението си, че 
покаяли се отстъпници никога вече не тряб-
ва да се приемат обратно в църквите. Също 
така нямаше съмнение, че савелиянството[4] е 
било замислено от сатаната. Така и Констан-
тин[5], този архивраг на рода човешки, е бил 
дясна ръка на сатаната.

Аз непрекъснато се завръщах към разми-
шленията за единството господне и безброй 
пъти си повтарях твърденията на Ноетус Си-
рийски. Повече ми харесваха обаче твърде-
нията на възлюбения ми учител Арий[6]. Наис-
тина, ако човешкият разум е могъл изобщо да 
стигне до някакво заключение, поради само-
то естество на синовността трябва да е имало 
време, когато Синът е започнал да съществу-
ва. Един баща трябва да бъде по-възрастен от 
сина си. Да се поддържа нещо друго е бого-
хулство и принизяване на бога.

И у мен възкръснаха спомени за дните на 
младостта ми, когато бях седял в краката на 
Арий, презвитер на град Александрия и огра-
бен от епископията си от богохулния еретик 
Александър. Александър Савелианита беше 
той и е положително с двата крака в ада.

Да, аз участвах в Никейския събор[7] и ви-
дях този въпрос да се избягва. И аз помнех 
как император Константин изгони Арий зара-
ди праведността му. И помнех как Константин 
се разкая по държавни и политически съоб-
ражения и заповяда на Александър – другия 
Александър, триж прокълнатия, епископа на 
Константинопол – да даде причастие на Арий 
на другата сутрин. И не умря ли Арий същата 
вечер на улицата? Казваха, че било страшно 
повръщане, изпратено му от господа в отго-
вор на молитвата на Александър. Но аз ка-
зах и така казахме всички ние, арианите, че 
е било от отрова, а отровата е била от самия 
Александър, епископ Константинополски, са-
танински отровител.

И тука аз затърках плътта си на острите ка-
мъни и замърморих високо, опиянен от уве-
реността си:

– Нека евреите и езичниците се присми-
ват! Нека тържествуват, защото дните им са 
преброени. И няма да има за тях живот ве-
чен.

Аз много приказвах сам със себе си на глас 
върху скалната издатина над реката. Тресеше 
ме и от време на време пиех пестеливо вода 
от смрадлив кози мех. Този кози мех държах 
закачен на слънце, та вонята на кожата да ста-
не по-силна и да няма освежаващата хладина 
на водата. Храна имаше, захвърлена в мръсо-
тията на пода в пещерата ми – няколко котена 
и плесенясал комат ечемичен хляб, и бях гла-
ден, но въпреки това не ядях.

И единственото, което вършех през този 
благословен дълъг ден, беше да се потя и да 
изнемогвам от жегата на слънце, да умърт-
вявам мършавата си плът върху скалата, да 
гледам към пустошта, да възкресявам стари 
спомени, да сънувам сънища и да мърморя 
на глас убежденията си.

А когато слънцето залезе, в падналия бързо 
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здрач хвърлих сетен поглед към света, чийто 
край бе тъй близо. В краката на колосите мо-
жех да различа промъкващи се сенки на зве-
рове, чиито леговища бяха във величествени-
те някога градежи на човеците. И в съпровод 
с ръмженето на зверовете пропълзях в дуп-
ката си и с мърморене, в унес, с трескави ви-
дения пред очите, молейки се свършекът на 
света да дойде по-скоро, потънах в тъмнина-
та на съня.

Съзнанието ми се завърна в единочката 
със заобиколилия ме квартет мъчители.

– Богохулен еретико, директор на Сан Ку-
ентин, който е с двата крака в ада – присмях 
се аз, след като пих до насита от водата, която 
поднесоха до устните ми. – Да възтържест-
вуват тъмничарите и доверените им затвор-
ници! Краят им е близо и за тях няма да има 
живот вечен!

– Той се е побъркал – заяви директорът 
Атъртън.

– Мъчи се да ви метне – беше мнението на 
доктор Джаксън.

– Но той отказва да яде – запротестира ка-
питан Джейми.

– Ами! Той може да не яде четирийсет дена,  
без да му стане нещо – отговори лекарят.

– И аз съм го правил – обадих се аз, – чети-
рийсет дни и четирийсет нощи. Бъдете толко-
ва добри да стегнете ризата и да се махнете 
от тука.

Главният отговорник се опита да вмъкне 
показалеца си между шнуровете.

– С макара да теглиш и половин пръст не 
можеш стегна – увери ги той.

– Имаш ли някакви оплаквания, Стандинг? 
– попита директорът.

– Да – отговорих, – за две неща.
– Кои?
– Първо – казах аз, – ризата е отвратително 

хлабава. Хъчинс е магаре. Той може да стегне 
шнуровете с цял фут, стига да иска.

– Кое е другото? – попита директорът Атър-
тън.

– Че вие сте дяволско изчадие, господин 
директоре.

Капитан Джейми и доктор Джаксън се за-
кискаха, а директорът със сумтене излезе 
пръв от килията.

Останал сам, направих усилие да потъна в 
тъмата и да се озова отново в кръга от фурго-
ни в Нефи. Интересуваше ме да узная изхода 
на това обречено преминаване на четириде-
сетте ни огромни фургона през пустинята и 
враждебната страна и съвсем не ме интересу-
ваше какво е станало с дръгливия отшелник с 
разчесаните му от скалата ребра и смрадли-
вия мех за вода. И не се върнах нито в Нефи, 
нито на Нил, ами…

Но тука трябва да прекъсна разказа си, 
читателю, за да обясня няколко неща и да на-
правя цялата тая работа по-лесна за разбира-
не. Това е необходимо, защото малко време 
ми остава за довършване на спомените ми от 
усмирителната риза. Скоро, много скоро ще 
ме изведат и ще ме обесят. Да имах пълното 
време на хиляда съществувания, не бих мо-
гъл да опиша всичките подробности на пре-
живяното в усмирителната риза. Поради това 
ще трябва да съкратя разказа.

Преди всичко Бергсон[8] е прав. Животът 
не може да бъде обяснен със средствата на 
интелекта. Както Конфуций е казал много от-
давна: „Щом толкова малко знаем за живота, 
можем ли да опознаем смъртта?“ А ние наис-
тина не знаем нищо за живота, щом не можем 
да го обясним със средствата на разума. Ние 
познаваме живота само като явление, както 

един дивак може да разбира динамо, но ние 
не знаем нищо за живота ноуменално[9], нищо 
за естеството на истинската същина на живо-
та.

На второ място, Мартинети греши, когато 
твърди, че материята представлява единс-
твената загадка и единствената реалност. Аз 
казвам и както можеш да си дадеш сметка, 
читателю, говоря като човек, който го раз-
бира – казвам, че материята е единствената 
илюзия. Конт[10] е наричал света, който е рав-
ностоен на материята, „великия фетиш“, а и аз 
съм съгласен с Конт.

Животът, това е реалност и мистерия. Жи-
вотът безкрайно се различава от обикновено-
то химично вещество, което непрекъснато се 
мени при всички видове движения. Животът 
се запазва. Животът е огнената нишка, която 
минава през всички видове материя. Аз зная, 
аз съм животът. Аз съм живял в десет хиляди 
поколения. Аз съм живял милиони години. 
Притежавал съм много тела. Аз, притежате-
лят на тези многобройни тела, съм се запазил. 
Аз съм животът. Аз съм неизгасимата искра, 
която вечно припламва и изненадва лицето 
на времето, вечно налага моята воля и излива 
моя гняв върху тези бучки натрупана мате-
рия, които се наричат тела и които преходно 
съм обитавал.

Ето на, вижте. Този мой пръст, тъй бърз спря-
мо усещания, толкова чувствителен към вън-
шни влияния, толкова точен в многообразните 
си умения, толкова твърд и силен при свиване, 
огъване и сковаване, с помощта на хитроумни-
те лостове – този пръст не съм аз. Отрежете го. 
Аз оставам жив. Тялото е осакатено. Аз не съм 
осакатен. Духът, който съм аз, е здрав.

Добре. Отрежете всичките ми пръсти. Аз 
съм си аз. Духът е цял. Отрежете двете ми 
ръце до китките, отрежете двете ръце до ра-
менната става. Отрежете двата крака до хъл-
боците. И аз непокоримият и неунищожими-
ят, аз ще остана жив. Ставам ли нещо по-мал-
ко от тези осакатявания, от това смаляване на 
плътта? Положително не! Острижете ми ко-
сата. Отрежете с остри бръсначи устните ми, 
ушите, носа, изтръгнете от корен очите и там, 
запрян в този обезличен череп, прикачен към 
изпокълцано и обезобразено туловище, там 
– в тази килия от химическа плът – все още ще 
бъда аз, необезобразен, ненамален.

О, сърцето още бие. Прекрасно. Изрежете 
сърцето, или - по-добре хвърлете останките 
от плътта в машина с хиляди остриета и ги 
направете на кайма… и аз, аз – не ме ли раз-
бирате – целият дух, и мистерия, и жизненият 
огън, и самият ми живот – аз се отделям и из-
литам. Аз не съм загинал. Само тялото е заги-
нало, а тялото не съм аз.

Струва ми се полковник дьо Роша е бил 
прав, когато е твърдял, че с принудата на 
своята воля е изпратил момичето Жозефин, 
докато е била в хипнотичен транс, назад през 
осемнадесетте години, които бе изживяла, на-
зад през мълчанието и мрака, преди да е била 
родена, назад през светлината на предишно 
съществувание, когато е била прикован на 
легло старец, бившия артилерист Жан-Клод 
Бурдон. И аз вярвам, че полковник дьо Роша 
наистина е хипнотизирал възкресената сян-
ка на стареца и с принудата на волята си го е 
изпратил назад през седемдесетте години на 
неговия живот, обратно в мрака и през мрака 
и светлината на деня, когато той е бил пороч-
ната стара жена Филомен Картерон.

Не ти ли показах вече, читателю, че в отми-
нали времена съм обитавал различни бучки 
натрупана материя и съм бил граф Гийом дьо 

Сент Мор, мизерен и безименен отшелник в 
Египет и момчето Джеси, чийто баща е бил 
капитан на четиридесет фургона по времето 
на великото преселение на запад? А сега, не 
съм ли сега, докато пиша тези редове, Даръл 
Стандинг, осъдения на смърт в затвора Фол-
съм и някогашен професор по агрономия във 
факултета по селскостопански науки на Кали-
форнийския университет?

Материята е велика илюзия. Тоест мате-
рията се появява в дадена форма, а външната 
форма е привидна. Къде са сега трошливите 
скали на древния Египет, където някога съм 
живял в леговище като див звяр и съм блену-
вал за божието царство? Къде е сега тялото 
Гийом дьо Сент Мор, който толкова отдавна 
е бил промушен на осветената от луна тре-
ва от червенокосия Вилардуен? Къде са сега 
четиридесетте огромни фургона, наредени в 
кръг в Нефи, и всичките мъже, жени и деца, 
и мършавият добитък, подслонил се вътре в 
този кръг? Всички тези неща отдавна ги няма, 
защото те са били външни форми, прояви на 
променяща се материя, преди да се превър-
нат отново в топилка. Те са отминали и не 
съществуват.

И сега моите доводи стават ясни. Духът е 
реалността, която пребъдва. Аз съм дух и аз 
пребъдвам. Аз, Даръл Стандинг, временен 
обитател на много обиталища от плът, ще 
напиша още няколко реда за тези спомени и 
след това ще продължа по своя път. Външната 
ми форма, която е моето тяло, ще се разпад-
не, когато ще бъде умъртвена чрез обесване, 
и нищо от нея не ще остане в целия материа-
лен свят. В духовния свят ще остане спомен за 
него. Материята няма памет, понеже формите 
й са преходни и онова, което е врязано във 
формите й, загива заедно с формите.

Още една дума, преди да се върна към 
разказа си. През всичките ми пътувания през 
мрака в другите изживени мои съществува-
ния никога не съм успял да насоча пътя си 
към дадена определена цел. Така аз натрупах 
много нови преживелици от стари съществу-
вания, преди да ми се случи да се завърна при 
момчето Джеси в Нефи. Вероятно съм изжи-
вял случилото се на Джеси двадесетина пъти: 
понякога съм тръгвал по неговия път, когато 
е бил съвсем малък в селищата на Арканзас, 
и поне десетина пъти след деня, когато го 
оставих в Нефи. Би било загуба на време да 
разкажа всичките подробности и затова, без 
да лиша с нещо разказа си от неговата досто-
верност, ще пропусна много неща, които са 
неясни или се повтарят, и ще изложа фактите, 
както съм ги сглобил от различните епизоди, 
взети изцяло или на части, тъй като съм ги из-
живял наново.

Бележки 
[3] римски презвитер, глава на христ. секта, която 

не приемала отлъчените и грешниците и след пока-
яние 

[4] поддържа догмата, че Отец, Син и Свти дух не 
са три лица на единния бог, а три различни явления 

[5] римски император, подръжник на савелианс-
твото 

[6] основал арианската ерес, поддържаща, че Исус 
не е бог, а сътворен от бога 

[7] събор на християнските църкви във връзка с 
арианството 

[8] френски философ-идеалист, представител на 
интуитивизма и философията на живота: живота като 
метафизичен космичен процес се постига с интуици-
ята, противоположна на интелекта 

[9] от „ноумен“ – неверен идеалистически възглед 
за непознаваемата същност, „вещта сама за себе си“ 
във философията на Кант 

[10] френски философ, един от основоположници-
те на позитивизма и буржоазната социология 

Превод Сидер Флорин
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Исторически 
преглед на 

проблема разум 
- тяло

В хода на истори-
ческото развитие 
много учени и фило-
софи са размишля-
вали върху въпроса, 
как да дефинират не-
уловимия и удивите-
лен разум. В западна-
та мисъл анализът на 
взаимоотношението 
между съзнанието и 
мозъка е станал из-
вестен като “проблем 
разум-тяло”.

Видяхме, че съзна-
нието не може да 
бъде обяснено с фи-
зични понятия и да 
бъде описано с мате-
матически формули, 
но тази констатация 
все пак оставя откри-
ти множество въпро-
си. Какво точно е 
съзнанието и в каква 
връзка се намира то 
с мозъка? В западна-
та научна мисъл ду-
мите “разум” и “аз” 
се употребяват като 
взаимозаменяеми за 
назоваването на тази 
същност. Ето защо за-
сега ние също ще ги 
употребяваме в този 
смисъл. По-нататък 
обаче ще посочим 
едно принципно раз-
личие между разума 
и съзнателното “аз”.

В миналото запад-
ните мислители ви-
наги са разглеждали 
съзнанието или ра-
зума като нещо ме-
тафизично и различ-

но от мозъка. Една 
известна теория от 
този тип е била изло-
жена през 17 век от 
френския математик 
и философ Рене Де-
карт. Неговата дуа-
листична концепция 
говори за два вида 
субстанции: ментал-
на и телесна. Мен-
талната субстанция 
се характеризира с 
това, че има мисли 
и ги осъзнава, а те-
лесната субстанция 
се характеризира с 
това, че заема мяс-
то в пространството. 
Разумът и материята 
не само че могат, но 
и действително си 
взаимодействат и си 
влияят взаимно. Влия-
нието на материята 
върху разума се на-
рича усещане, а въз-
действието на разу-
ма върху материята 
се нарича желание. 
Така теорията на Де-
карт става известна 
като “теория на взаи-
модействието”.

Декарт заключава, 
че разумът, като не-
физическа субстан-
ция, не би трябвало 
да заема място в про-
странството. Него-
вите опоненти обаче 
настояват, че разум 
без позиция в про-
странството би бил 
неспособен да оказ-
ва влияние върху 
материалното тяло, 
което има своето 
място в пространс-
твото. Декарт никога 
не съумява да обори 
тази критика.

Една от причини-

“Във вселената има и трето нещо, 
а именно съзнанието, което аз не 
смятам за материя или сила.”

Томас Хъксли

Огромна част от учените настояват, 
че психичните явления не са нищо 
повече от функции на физическия 
мозък.

НА СЪЗНАНИЕТО
ЗАГАДКАТА
II част

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

Рене Декарт 
(на френски: René 
Descartes, на 
латински: Renatus 
Cartesius), известен 
още като Картезий, 
е френски философ, 
математик и физик. 
Спечелил световна 
слава най-вече със 
своите новаторски 
философски идеи, 
Декарт е известен 
и като създателя 
на Д екартовата 
координатна система, 
която повлиява 
върху развитието 
на съвременната 
аналитична 
геометрия и 
математически 
анализ.

Декарт, понякога 
наричан 
основоположник 
на съвременната 
философия и баща 
на съвременната 
математика, 
се нарежда сред 
най-влиятелните 
мислители в новата 
европейска история. 
Той вдъхновява както 
своите съвременници, 
така и следващите 
поколения философи, 
поставяйки началото 
на рационализма, 
водещото философско 
течение в Европа през 
17 и 18 век.

Барух (Бенедикт) 
Спиноза (1632-1677)

те за неуспеха на 
Декарт е начинът, 
по който той възп-
риема менталната 
същност. Той заклю-
чава, че ако дадено 
нещо притежава 
основни характе-
ристики, които не 
могат да бъдат опи-
сани с понятията 
на физиката, тога-
ва всички негови 
свойства трябва да 
са отвъд физичното 
описание. Напълно 
възможно е обаче 

една нематериал-
на субстанция да 
притежава и някои 
свойства, които да 
могат да бъдат пос-
тавени в рамките на 
материалното из-
мерване.

Например няма 
логична причина 
да се изключва въз-
можността една не-
материална ментал-
на субстанция да за-
ема някакво място в 
пространството и да 
е способна да взаи-

модейства с мозъка. 
Обаче опоненти-
те на Декартовата 
теория, сред които 
могат да бъдат из-
броени по-голямата 
част от физиците, 
решително отхвър-
лят идеята за тако-
ва взаимодействие, 
защото то би влязло 
в противоречие със 
законите за запаз-
ване на енергията и 
момента. 

Продължава 
на стр. 20 
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Цветана
КАЧЕРИЛСКА

Жертвата. Тя има 
толкова измерения 
– от  библейския до 
битово-житейския 
смисъл. Ежедневието 
поднася непрекъсна-
то ситуации, когато 
човек има свободна-
та воля да направи 
или не жертвата, сам 
да определи нейния 
размер и смисъл 
според вътрешната 
си мотивация и цен-
ностна ориентация.

Темата е обшир-
на и неизчерпаема, 
затова ще се спрем 
само на някои аспек-
ти.

Коя жертва има 
смисъл?

Дълбок смисъл 
има само осъзна-
тата и доброволна 
жертва, направена 
с вътрешна радост, 
от сърце. Дадено-
то с неохота, с пре-
сметливост,  блоки-
ра положителните 
енергии, създава 
застой и негати-
визъм. 

„Животът тря-
бва да тече. И всич-
ки сегашни хора 
страдат от това, 
че няма изтичане. 
Те приличат на за-
творени езера, а 
затворените езера 
приличат на оно-
ва, мъртвото море 
в пустинята” - се 
казва в една беседа 
на Учителя.

 „Колкото повече 
даваш, толкова по-
вече ще получаваш, 
защото по този 
начин позволяваш 
изобилието на Все-
лената да цирку-
лира в живота ти” 
- твърди Дийпак Чоп-
ра. Той препоръчва 
всеки път, когато 
влезем в контакт с 
някого, да му даваме 
нещо, а когато отива-
ме на гости, никога 
да не отиваме с праз-
ни ръце. Не е важна 

стойността, дори не-
материалните форми 
на даване са много 
по-мощни.

Важно правило 
трябва да ни бъде да 
не помагаме тогава, 
когато не ни искат 
помощта. Дънов го-
вори за закона за не-
поисканото добро, а 
Кристофър Хансард 
съветва, когато ще 
помагаме на някого, 
първо да поискаме 
неговото съгласие, 
което е едно и също. 
Според същия автор 
има редица прави-
ла, които трябва да 
спазим, ако желаем 
нашата помощ да е 
ефективна и да сме 
сигурни, че вършим 
добротворчес тво. 
Той съветва в ни-
какъв случай да не 
се притичаме на по-
мощ на човек, който 
злоупотребява с до-
верието на друг, за 
да извлича полза за 
себе си; да не пома-

гаме на хора, които 
си служат с насилие, 
както и на такива, 
които не желаят да 
си помогнат сами, а 
разчитат на другите 
да вършат нещата 
вместо тях и т. н.

По-добре е да да-
дем само толкова, 
колкото е вътрешно-
то ни желание и го-
товност. Не случайно 
съществува изразът  
„колкото ти се откъс-
не от сърцето”. Защо-

то не количеството 
определя стойност-
та на жертвата. Да 
си спомним двете 
лепти на библейската 
вдовица, които стру-
ват много повече от 
големите пожертву-
вания на богатите, 
защото те дават от 
излишното, а тя дава 
всичко, което има. В 
тънките светове това 
се оценява най-точ-
но. 

Жертвата под-
разбира не само 
материално съиз-
мерими величини, 
тя има и духовни 
стойности и може 
да се изрази в гри-
жа, морална под-
крепа, обич, себе-
раздаване и др.

Когато жертва-
та се осъзнае като 
дар, направен с лю-
бов и благословия, 
то тя е от по-висок 
порядък. Разбира 
се, важно е да пре-
ценим от какво има 

нужда този, на кого-
то ще помагаме. Ако 
е гладен, трябва да 
го нахраним, и то не 
с благи думи. Благите 
думи ще употребим 
там, където има нуж-
да от тях.

Основно правило 
трябва да ни бъде 
това: да дадем не 
това, което ни е не-
потребно, а това, от 
което имат нужда. 
И то да дадем от 
най-хубавото. Такъв 

съвет дава и Учителя 
П. Дънов: ако е плод, 
да изберем най-ху-
бавия; ако е дреха, 
да не подаряваме 
старата, а да купим 
нова. Това са малки 
жертви, които Учите-
ля нарича „отстъпки”, 
чрез тях възпитава-
ме характера си. Като 
започнем от малките 
уроци, от малките 
опитности, ще се нау-
чим да даваме вина-
ги най-ценните пло-
дове на своята душа 
за другите. И това ще 
ни носи хармония 
и вътрешна радост. 
Жертвата поставя на 
изпитание нашата 
нравственост.

Много често, ко-
гато сме в затрудне-
ние, се обръщаме с 
молба към Бога за 
какво ли не. Когато 
молим Всевишния 
за помощ, добре е 
и да обещаем нещо 
- в материален или 
в духовен аспект. 
Древните са извър-
швали редовни жер-
твоприношения, за-
щото са знаели, че за 
да получиш, трябва 
да дадеш. Колкото 
по-голяма е била 
молбата им, толкова  
жертвоприношение-
то е било по-голямо. 
Днес считаме това за 
варварство, тъй като 
е свързано с отнема-
нето на живот. 

Един от земните 
уроци, който трябва 
да учим, е урокът за 
даването. Даването 

и вземането тряб-
ва да бъдат балан-
сирани. Ако не да-
ваме доброволно, 
ще ни се отнеме, 
докато настъпи 
равновесие, твър-
дят езотериците. 
Обещаното да бъде 
конкретно и да го из-
пълним непременно. 
И тук важи правило-
то - да пожертваме 
това, което ни е скъ-
по, а не да даваме от 
непотребното, или да 
обещаваме лесното 
за изпълнение, кое-
то няма да ни струва 
усилия. 

Не е нужно дру-
гите да знаят каква 
жертва правим. 
Това е между нас и 
Бога. Да си припом-
ним и библейската 
мъдрост, че каквото 
дясната ръка дава, ля-
вата не бива да знае. 
Ние не правим това, 
за да научат всички 
за нашето благород-
ство или щедрост, а 
от вътрешни подбу-
ди, от потребност да 
бъдем съпричастни, 
да работим за силите 
на доброто.  

Жертвата е ду-
ховна щедрост. 
Според окултната 
наука добрината 
на човека зависи от 
жертвата и радос-
тите произтичат 
пак от нея.  Жертва-
та, любовта, добро-
то и щедростта са 
свързани.

Бог, за да се про-
яви, трябва да се ог-
раничи. Многократ-
но посочван пример 
в християнската 
литература е Отец, 
който жертва своя 
син, а  Христос прави 
една от най-големи-
те и емблематични 
жертви за човешкия 
род. Библията изо-
билства от примери 
за деянията на апос-
толите, светците и 
мъчениците за хрис-
тиянската вяра. Това 
са високи образци, 

непосилни за обик-
новения човек. Пък 
и никой не очаква от 
нас такова поведе-
ние. Достатъчно е 
да осъзнаваме себе 
си като част от ця-
лото, да проявява-
ме действено ми-
лосърдие и състра-
дание, отзивчивост 
към тези, които се 
нуждаят от помощ.

Жертвата се пре-
връща в мерило за 
любовта. Най-добре 
законът за даване-
то се учи в любовта. 
Окултистите твър-
дят, че когато чове-
чеството се научи да 
дава, светът ще се 
оправи. Засега пове-
чето хора искат само 
да вземат.

”Всякога слушай 
гласа на душата си 
- съветва Дънов, - 
и ще знаеш как да 
постъпваш. Да се за-
твориш съвършено 
в себе си и да се от-
вориш съвършено, 
това са крайности.” 
Познавайки добре 
човешката природа, 
окултистите рядко 
препоръчват край-
ностите, но винаги 
трябва да имаме чис-
та мотивация. Корист-
ните подбуди не се 
„приемат”, не се „за-
читат” в тънките све-
тове, с тях не само че 
не помагаме, но тру-
паме лоша карма.          

Използвана литература:
Дънов, П., Красивата 
страна на живота, том І,” 
Алфадар”,  С.,1998 г.
Изгревът на Бялото 
братство…, т.14, „Житен 
клас”, С., 2002 г.
Учителя Петър Дънов, 
Трите живота, Кърджали, 
1999 г.
Учителя Петър Дънов, 
Проявление, т.І, С. 1998г.
Хансард, Кр., Тибетско 
изкуство на позитивното 
мислене,”Хермес”, Пловдив, 
2006 г.
Чопра, Д., Седемте 
духовни закона на 
успеха,”Хемус”, С.2002 г.
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Продължава 
от стр. 18

Ако един нефизи-
чески обект, разумът, 
може да влияе върху 
мозъка, той ще може 
да променя неговите 
енергийни състояния 
- явление, което фи-
зиците смятат за не-
приемливо, тъй като 
противоречи на тех-
ните уравнения, из-
разяващи физичните 
закони. Тези уравне-
ния изрично твър-
дят, че материята се 
движи само според 
сили, които се под-
чиняват на физични-
те закони. Ако бъдат 
включени и метафи-
зични сили и закони, 
уравненията на фи-
зиката вече няма да 
бъдат достатъчни да 
опишат движението 
на материята.

Тук можем да от-
бележим, че досега 
никой не е доказал, 
че цялата материя се 
подчинява само на 
физичните закони. 
И по-специално, ни-
кой не е предложил 
някакво пълно мате-
матическо описание 
на мозъка и неговите 
функции. В човеш-
кия мозък има сто 
милиарда нервни 
клетки. Никой не е в 
състояние да просле-
ди или да контролира 
всички трансформа-
ции на енергия, кои-
то се осъществяват 
в мозъка. Следова-
телно възражението 
срещу теорията на 
взаимодействието от 
страна на физиците 
не е обосновано и е 
предизвикано единс-
твено от желанието 
им да наложат едно 
точно определено, 
ограничаващо гле-
дище по въпроса за 
връзката между ра-
зума и мозъка.

До Декарт прак-
тически всички мис-
лители са приемали 
идеята, че разумът, 
или “азът”, е нещо 
различно от тялото 
и от мозъка. Декарт 
прави опит да форму-
лира този дуализъм 
по такъв начин, че да 
обори възраженията 
на онези, върху кои-
то възходът на ме-
ханистичната наука, 
безсилна в областта 

на нефизическите 
субстанции, вече за-
почва да оказва свое-
то влияние. Неговото 
обяснение обаче ос-
тавя без отговор тол-
кова много въпроси, 
че повечето мисли-
тели, занимавали се 

опит да се утвърди 
п р е в ъ з х о д с т в о т о 
на механистичното 
гледище с помощта 
на един много не-
обичаен модел. Епи-
феноменализмът за-
явява, че материята 
поражда нефизичес-

Един 
недуалистичен 

подход

Друга школа във 
философската мисъл 
- монизмът - предла-
га идеята, че разумът 

който заявява: Ом-
ниа квамвис дивер-
сис градибус, анима-
та сунт -  “Всичко 
съществуващо е в 
една или друга сте-
пен живо, съзнател-
но.” Спиноза вярва 
в една универсална 

презумпция, остава 
проблемът за произ-
хода на съзнанието. 
Панпсихизмът, при-
писващ известна сте-
пен на съзнателност 
дори на неорганизи-
раната материя, на-
мира възможно обяс-
нение в теорията на 
еволюцията. Един от 
основоположници-
те на този подход е 
германският зоолог 
Бернхард Ренш. В до-
пълнение към физич-
ните свойства на ма-
терията той приема 
съществуването на 
онова, което нарича 
“паралелни психични 
компоненти”, напри-
мер съзнанието. “На 
молекулите и атоми-
те също трябва да се 
припишат някакъв 
вид основни пара-
лелни компоненти 
- заявява той. - Тези 
паралелни процеси 
могат да бъдат при-
знати за такива, само 
след като съответни-
те молекули са стана-
ли част от психофи-
зическата същност 
(нервни и сетивни 
клетки) на организ-
ма, така че паралел-
ните компоненти да 
образуват цял комп-
лекс явления, свър-
зани със съзнанието, 
които могат да бъдат 
“изживени”.

Един от главните 
проблеми, нераз-
решени от панпси-
хизма, е проблемът 
за единството на 
съзнанието. Ако все-
ки атом е самосто-
ятелно съзнателен, 
тогава какъв е меха-
низмът, който интег-
рира съзнанията на 
всички атоми? Защо 
трябва един въгле-
роден атом, който се 
намира в човешкия 
мозък, да се чувства 
по-различно, откол-
кото когато се на-
мира в парче дърво 
например? И щом 
мозъкът е само ком-
бинация от различни 
атоми, защо съзна-
нието му е единно, а 
не е просто сбор от 
всички тези атомни 
съзнания? Този про-
блем бе поставен от 
невробиолога, Нобе-
лов лауреат, Джон К. 
Икълс, който пише: 
“Засега остава невъз-
можно да се развие 

с проблема разум-
тяло след Декарт, се 
отказват от теорията 
на взаимодействие-
то.

Други пък правят 
плахи опити да фор-
мулират дуалистич-
ни модели, които да 
не влизат в проти-
воречие с познатите 
закони на физиката. 
Една такава идея е 
епифеноменализ -
мът, сред чиито съз-
датели е Томас Хък-
сли, поддръжник на 
Дарвин. Теорията на 
епифеноменализ -
ма предлага нещо, 
което изглежда като 
дуализъм на разума 
и мозъка, но всъщ-
ност представлява 

ко съзнание, но това 
състояние на съзна-
нието не упражнява 
влияние върху сама-
та материя. Този мо-
дел има два главни 
недостатъка. Първо, 
той не обяснява как 
съзнанието може да 
възникне от мате-
рията. Второ, идея-
та, че съзнанието не 
може да въздейства 
върху материята, е 
крайно примитивна. 
Във физиката всич-
ки елементи на една 
физична система 
оказват въздействие 
върху поведението 
на цялата система. 
Защо съзнанието 
трябва да бъде из-
ключение?

и мозъкът са едно и 
също нещо. Същес-
твуват множество 
монистични модели - 
някои от тях отричат 
съзнанието, други го 
идентифицират с фи-
зическите структури 
на мозъка.

Една от монистич-
ните школи поддър-
жа идеята, че за ма-
терията е свойствено 
да притежава съзна-
ние, т. е. съзнанието 
е характерен белег 
на материята. Този 
възглед, който може 
да бъде наречен 
“панпсихизъм”, исто-
рически се свързва с 
името на холандския 
философ от 17 век 
Бенедикт Спиноза, 

субстанция, всяка 
частица от която при-
тежава и физични, и 
психични свойства. 
Според тази предста-
ва дори атомът при-
тежава някакво смът-
но атомно съзнание, 
а с развитието на 
по-сложно организи-
раната материя въз-
никват съответно и 
по-сложни форми на 
съзнание.

Този тип идеи са 
от полза за биолози-
те, които почти без 
изключение вярват, 
че животът се е раз-
вил от материята по 
силата на физични 
закони. Но дори ако 
бъде приета подоб-
на механистична 
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каквато и да е невро-
физиологична тео-
рия, която да обясни 
как едно разнообра-
зие от мозъчни съби-
тия се синтезира 
така, че се получава 
единно съзнателно 
усещане с глобален, 
цялостен характер. 
Мозъчните явления 
си остават несъиз-
мерими, тъй като по 
същество представ-
ляват индивидуални 

действия на безброй 
неврони, обединени 
в сложни вериги.”

В опита си да прео-
долеят този проблем 
учени като Ренш 
предлагат обясне-
нието, че моделите 
материя също имат 
съзнание и че ние 
п р е д с т а в л я в а м е 
просто комбинация 
от такива модели. 
Но ако това е така, 
следват две заключе-
ния. Първо, трябва да 
съществуват сложни 
метафизични закони, 
управляващи произ-
водството на съзна-
ние в зависимост 
от присъствието на 
определени модели. 
Второ, съзнанието 
на модела трябва да 
бъде - в сравнение 

с индивидуалното 
съзнание на всеки 
елемент от модела 
- един изцяло нов 
метафизичен обект, 
едно “по-висше” 
съзнание, способно 
да обясни единните 
човешки преживява-
ния. И така, в човеш-
кото тяло би тряб-
вало да има доста 
сложен метафизичен 
апарат, състоящ се 
от най-разнообраз-

ни съзнателни обек-
ти (трилиони полу-
съзнателни атоми, 
както и модели с по-
висше обединяващо 
съзнание) и закони, 
управляващи тяхната 
изява. Би било много 
по-просто да възро-
дим концепцията за 
душата - една-единс-
твена неделима еди-
ница на съзнанието, 
която е способна да 
функционира като 
интегратор на пре-
живяванията в тяло-
то.

Нещо подобно 
предлагат Джон 
Икълс и философът 
Карл Попър в книга-
та си “Азът” и него-
вият мозък”. Давайки 
си сметка за недо-
статъците на монис-

тичните теории, те 
формулират вариант 
на теорията на взаи-
модействието меж-
ду разума и мозъка. 
Икълс заявява: “Усе-
щането за хармония 
[на съзнанието] про-
излиза не от невро-
физиологичен син-
тез, а от предлагания 
интегриращ харак-
тер на самоосъзна-
тия разум.”

Попър излага 

няколко силни ар-
гумента в полза на 
нефизическата при-
рода на разума, като 
посочва, че съзна-
телното усещане е 
реално и пряко из-
живяване на съзна-
телния “аз” и въпре-
ки това необяснимо 
с нашите концепции 
за материята. Той 
изтъква трудности-
те при всички опити 
да бъде приписано 
на интермолекуляр-
ните сили сложно 
поведение от рода 
на обмислено, целе-
насочено действие и 
обяснява как такова 
едно поведение лес-
но може да бъде раз-
брано, ако се свърже 
с разум, надарен с 
воля и желание.

Макар да защи-
тават дуалистични 
идеи по отношение 
на разума и тялото, 
Попър и Икълс все 
пак се придържат 
към концепцията, 
че разумът има мате-
риален произход, 
като предполагат, че 
той по някакъв на-
чин възниква от ма-
терията и след това 
взаимодейства с нея. 
Но както вече видях-

ме, такава напълно 
непредсказуема поя-
ва на нефизическия 
разум от материята 
поражда най-малко-
то огромни трудно-
сти - и най-вече как е 
могла тази поява да 
се осъществи? Попър 
и Икълс не знаят.

Попър сам при-
знава: “От еволю-
ционна гледна точка 
аз разглеждам само-
осъзнатия разум като 
продукт, възникнал 
от мозъка... Веднага 
обаче искам да под-
чертая колко малко 
се казва с твърде-
нието, че разумът е 
продукт на мозъка. 
Практически то няма 
никаква обяснителна 
стойност и едва ли 
прави нещо повече 

от това да постави 
въпросителен знак 
на определено мяс-
то от хода на човеш-
ката еволюция.” Така 
учените, защитаващи 
идеята за “възниква-
не” на съзнанието, се 
озовават в положе-
нието на космолози-
те, които твърдят, че 
Вселената е изско-
чила от нищото. И в 
двата случая съвсем 
непредсказуемо се 

появява нещо качес-
твено ново. Огром-
ната част от учените 
обаче продължават 
да настояват, че пси-
хичните явления не 
са нищо повече от 
функции на физи-
ческия мозък. Те се 
противопоставят на 
идеята, че разумът 
би могъл да бъде 
принципно различен 
от мозъка, като най-
често изтъкват аргу-
мента, че ако настъ-
пят промени в мозъ-
ка, се променя и ра-
зумът. Наблюденията 
показват, че когато 
е увреден речевият 
център в мозъка, чо-
век може да загуби 
способността си да 
говори; че с инжекти-
рането на лекарства 

настъпват промени в 
настроението, могат 
да се появят халюци-
нации и така нататък. 
Затова хората често 
заключават, че ра-
зумът е проявление 
на физическия мозък, 
в противен случай 
мозъчните състоя-
ния не биха могли да 
въздействат върху 
психичните състоя-
ния.

Това не е единс-
твеното възможно 
тълкуване. Подоб-
на взаимовръзка би 
могла да се дължи 
на факта, че нефи-
зическият разум из-
ползва мозъка, за да 
осъществява разно-
образни функции, 
нещо като начина, по 
който програмистът 
използва компютъра. 
Това гледище прина-
длежи на прочутия 
неврохирург Уайл-
дър Пенфийлд, чиито 
обширни изследва-
ния върху мозъчните 
функции са го довели 
до заключението, че 
“в известен смисъл 
именно разумът със 
своите механизми 
програмира мозъка.”

Разумът може да 
стане наглед зави-
сим от мозъка точно 
както бизнесменът, 
който използва ком-
пютър, може да раз-
чита на компютъра в 
своята дейност.

Повреди ли се 
компютърът, въз-
можностите на биз-
несмена за действие 
със сигурност на-
маляват, а ако от па-
метта на компютъра 
бъдат изтрити тези 
файлове, в които са 
записани данните от 
инвентаризациите, 
бизнесменът ще бъде 
напълно неспособен 
да направи преглед 
на капитала си. Ако 
мозъкът е инстру-
мент, подобен на 
компютъра, в случаи 
на мозъчни уврежда-
ния или на смущения 
в химичния състав 
можем да очаква-
ме разстройване на 
функционалния ка-
пацитет и на разума, 
макар последният да 
е напълно отделна 
същност.

Следва
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Мариана 
ПРАМАТАРОВА

По повод на два
десетгодишнината 
от разрушаването на 
Берлинската стена 20 
художници я пресъз
дадоха на о. „Света 
Анастасия” край Бур
гас.

Скулптурите и ма
кетите са изградени 
от тухли итонг.

Защо точно на ос
трова ще се прави 
тази изложба? – не
доумяват бургазлии 
и се питат колко от 
тях ще отидат с ко
рабчето, за да видят 
тези творби.

Според организа
торите в избора на 
мястото за излож
бата има символика 
– островът е свързан 
с историята и е един 
от нейните обекти 
наред с катедралния 
храм „Св. св. Кирил 
и Методий” и Етно
графския музей.

Припомням, че о. 
„Света Анастасия” 
(бивш о. „Болшевик”) 
е свързан с наймрач
ните страници от бъл
гарската история и е 
бил затвор. Освен че 
е исторически обект, 

ПАДАНЕТО НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА
ПРЕСЪЗДАДОХА НА ОСТРОВ 
„СВ. АНАСТАСИЯ”

той е архитектурен и 
археологически па
метник и природен 
резерват.

От Регионален му
зей Бургас подкре
пят инициативата. 
От Морската админи
страция – също, като 
създават условия за 
изграждането на про
екта с извозването 
на хора и материали 
(предимно блокчета 
итонг за изграждане
то на импровизира
ната Берлинска сте
на).

Замисълът на ор

ганизаторите пре
минава под мотото 
„Изкуството руши 
стени”.

Проектът на орга
низаторите предиз
вика гнева на еколо
зите, които се обяви
ха против. Аргумен
тират се с това, че 
тези творби наруша
ват екоравновесието, 
застрашават острова 
и му нанасят щети с 
боклуците, които ще 
останат след излож
бата.

От Община Бур
гас твърдят, че това 

е лека конструкция 
и след изложбата ще 
бъде почистено – та 
нали сме част от Ев
ропа.

Само че в Европа 

отдавна изчистиха 
Берлинската стена и 
никой не желае да си 
спомня за нея. В Бер
лин стената е разру
шена и само малка 
част от нея може да 
се види при пътуване 
с кораб по канали
те. Тази малка част е 
изрисувана с графи
ти, за да не се вижда 
този срамен период 
от историята.

Защо непрекъс
нато ние самите си 
поставяме стени и 
бариери? Защо и ху
дожниците ни не
прекъснато се пред
ставят като псевдо
европейци?

Разгневена бур
газлийка, интервюи
рана за новините на 
телевизия „Скат” по 
повод на изложбата 
на острова, каза:

- Един чех на из-
ложба представи 
България като то-
алетна чиния и ние 
направихме от ост-
рова точно това!

А гражданите на 
Бургас се питат: „На 
кого е нужна тази 
нова Берлинска сте-
на и кой се интересу-
ва от именно тако-
ва изкуство?”

Да, изкуството на
истина руши стени, 
но това се прави със 
силата на мисълта на 
твореца, с нови идеи 
и послания, които 
преминават про
странството и вре
мето.

Какво ли посла
ние ще остави раз
пиленият прах от 
блокчетата итонг на 
островаприроден 
резерват?
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НЕСТИНАРКАТА
Костадин ВАКЛЕВ

СВЕТЛАНА ОТ БАБА СИ ЗНАЕ, 
ЧЕ ОТ ДРЕВНОСТ СЕ ИГРАЕ 
ВЪРХУ ВЪГЛЕНИ И БЯЛА ЖАРАВА 
И СЕ ЛЕТИ, ЛЕТИ ДО ЗАБРАВА.

НЕСТИНАРКА Е. С ДРУГИ ДЕВОЙКИ, 
НЕВЕСТИ, МЪЖЕ СЪС СТЪПКИ ТЕЖКИ 
И ПЕЯТ ПЕСНИ ВСИЧКИ НЕСТИНАРКИ, 
ТА ИГРАЯТ НА ВЪГЛЕНИ ЖАРКИ,

ПРАВЯТ ЧУДНО НЕСТИНАРСКО ХОРО, 
А ПЪК СТРАШНО ТЪТНЕ БАРАБАНА, 
ДА ПРОГОНИ ОТ ТУК ВСЯКО ЗЛО,

СЪБРАЛ ГИ Е ВСИЧКИ НА МЕГДАНА
ДА ПРАЗНУВАТ ЗА СВОЕ ДОБРО,
С ТОВА ЧУДНО НЕСТИНАРСКО ХОРО.

Литературен клуб “Алеко Константинов”
при читалище “Христо Ботев”, гр. Пазарджик

НЯМА ГИ ВЕЧЕ

Димитър ШОПОВ

Няма я вече бащината ми къщурка
с проядени от влага кирпичени стени, 
където в дланите на майчина милувка
отлетяха неусетно детските ми дни.

Няма я отдавна жената мъченица 
със ласки мълчаливи в слънчева позлата, 
заспала навеки под звездна плащеница
от лъчи безбройни и багри на зората.

Няма я вече градинката с гергини, 
с трендафили червени, ухаещи на цвят –
от обраслите в диви бурени руини
навява непрестанно безмълвие и хлад.

Няма я вече и зелената морава 
с тополите покрити от нежна синина, 
изчезна безвъзвратно хоровата гълчава
под блясъка потаен на лунна светлина.

Няма я вече и немирната рекичка 
под клоните унили на плачещи върби, 
престанаха игрите с “кончета от пръчка”,
дали плод във растежа на множество съдби.

Няма я вече бащината ми къщурка
с проядени от влага варосани стени, 
остана ми само нестихващата болка 
и спомените прашни от детските ми дни.

Василка ВЕЛЕВА

* * *

ЖИВОТ! СЪДБА! 
         ЖИВОТ БЕЗУМЕН! 
                          ЖИВОТ!!!
ТИ МЕНЕ НЕ РАЗБРА.
КОЛКО
                МНОГО
                                СИ МИ
                                          НУЖЕН!!!
СЪДБАТА МЕ СГРАБЧИ ЖЕСТОКО... 
        МЪКАТА МЕ ЗАКАЛИ!...
                           ЛЮБОВТА МЕ ВЪЗВИСИ ВИСОКО!!!... 
                                              ЖИВА СЪМ  ЩОМ МЕ БОЛИ!

КОПРИВЩИЦА, МОЯТА ЛЮЛКА И ТАЙНА
Василка ВЕЛЕВА

АЗ ОТНОВО СЕ ВРЪЩАМ
        КЪМ ТЕБЕ,
РОДЕН МОЙ РАЗЦЪФТЯВАЩ 
                         ГРАДЕЦ!

НИКОЙ НИВГА НЕ БИ ТЕ
           ОБСЕБИЛ...
В ТЕБ СЕ ВРЪЩАМ, МОЙ ГРАД –
                          ХУБАВЕЦ!!!

ТИ СИ МОЯТА ЛЮЛКА И
        ТАЙНА!
ТИ СИ МОЙТА МЕЧТА И 
                           СТРЕМЕЖ!

ВЗЕХ ОТ ТВОЙТА ПРИРОДА
         ОМАЙНА!!! 
ВЗЕХ ВЪЗТОРГ И БУНТОВЕН
                            КОПНЕЖ!!!

ОГЪН НОСЯ АПРИЛСКИ И ПЛАМЪК, 
ПЕСЕН ПЕЯ, ТЕБ СЛАВЯ НАВЕК! 
ДИШАМ ВЪЗДУХА, ТОЛКОВА СЛАДЪК!!! 
АЗ ИЗРАСНАХ ВЪВ ТЕБЕ ЧОВЕК!!!

КРАЙ МОРСКИЯ БРЯГ

Петър ШАХЛАРСКИ

ИСКРЯТ, ПЛАМТЯТ ВЪЛНИТЕ. 
СТРАСТНО ОБЛИВАТ СКАЛИТЕ, 
ПРЕВЪРНАТИ В ПЯНА И ДИМ 
ТЪКАТ ЕЛМАЗЕН КИЛИМ.

ШУМЪТ ИМ СЯКАШ ПЕСНИ 
И ВОПЛИ НЕСПИРНО РЕДИ.
ОТЕКВАТ В МОРСКИ ДЪЛБИНИ
И ТЪРСЯТ СВЕТОВЕ НЕПОЗНАТИ!....

ДОЛУ В МОРСКИТЕ ЧЕРТОЗИ 
НА НИМФИТЕ Е ДИВНИЯ ПАЛАТ, 
ОБКИЧЕН С РАКОВИНИ Е ТОЗИ 
СИМВОЛ НА ПОДВОДНИЯ СВЯТ!

ОТИВА СИ ДЕНЯТ НАЖЕЖЕН,
А В ПРОСТОРА СИН  БЕЗБРЕЖЕН, 
ЛЕТИ ЧАЙКА, ГЛАРУС “ПЕЙ”,
ВЕЧЕРНИКА ТИХО, ТИХО ВЕЙ... 

ПОДГОНЕНИ ОТ БРИЗА ВЪЛНИТЕ
ЗОВАТ МЕ:  СТРАННИКО, ЕЛА!
ПОСТРОЙ СИ ЛОДКА СЪС СЪЛЗИТЕ, 
СКРЪБТА ПРЕВЪРНИ ТИ ВЪВ ВЕСЛА!

ОТЗВУК ОТ ДУШАТА
Виолетка ШАХЛАРСКА

СЯКАШ ВСИЧКО В МЕН УВЯХВА, 
ПОГЛЕДА, СЪРЦЕТО И ДУШАТА. 
ЧЕСТО ПОЧИВАМ ИЗМОРЕНА, 
ЗАБРАВИЛА ЗА СЛАВАТА И СУЕТАТА.

ПРОБЛЯСВА ОЩЕ В МЕНЕ ПЛАМ,
КАТО ЕК ОТ ДЪЛБИНИТЕ СТАРИ 
И СТОПЛЯНА ОТ СПОМЕНА ГОЛЯМ, 
СТАРАЯ СЕ ДА ПИША КУПЛЕТИ.

СЪС СПОМЕНИТЕ МИ Е ТРУДНО ДНЕС 
ДА ЖИВЕЯ И ТВОРЯ ЧОВЕШКИ, 
ЗАТУЙ ОТПРАВЯМ АЗ ПРОТЕСТ 
КЪМ СЪДБАТА ОГЛУШАЛА, 
ПРИТИСНАЛА МЕ ТЕЖКО.

ПРЕГЪРБЕНА НОСЯ СЛЯПАТА СЪДБА,
МАКАР ЧЕ СИЛИТЕ МИ ЕДВАМ 
СТИГАТ, НО ПИША И КАЗВАМ “ДА!”
НА ПОРИВИТЕ ТИХИ, ЩО ОТ МЕН ИЗВИРАТ.
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Във всяка една, дори и малка,
усмивка има нещо приятно,
което те кара
да се замислиш – защо позволяваш
на лошите и неприятни думи или жестове
да ти развалят настроението за целия ден...
Ако някой те обиди или нарани
по някакъв начин, просто му се усмихни
и не обръщай внимание на думите му!
В ежедневието си срещаме
много трудности,
но само една усмивка
може да ни накара да се чувстваме
по-добре до края на деня.
Много хора не вярват в силата на усмивката.
Но тя наистина помага – усмихни се,
и ще се почувстваш по-добре!
Когато се усмихнеш, духът ти се помирява
с нещата около теб.

ПРИ НАРОДНИЯ ЛЕЧИТЕЛ
Мария Стоянова МЛАДЕНОВА
VІ кл. ОУ „Христо Смирненски”, Ямбол

І награда за разказ 
(11-14 години)
на Национален 

конкурс за 
литературни 

творби по повод 
120-годишнината 

от рождението 
на Петър Димков 

– Лечителя

Утрото беше прия-
тно прохладно. Слън-
цето надничаше зад 
един бял ефирен об-
лак и скоро щеше да 
се усмихне на всички. 
Такова утро събуж-
да радостни трепети 
в сърцата. Радостна 
беше младата жена. 
Очите й блестяха, ус-
тните й се усмихваха, 
стройната й снага се 
надвесваше над мо-
миченцето и нежните 
й ръце галеха кесте-
нявите коси на дете-
то. Нейната малка дъ-
щеричка беше вече 
по-добре. Лечителят 
направи чудо. Ко-
варната болест беше 
победена. Детето й 
ще живее! Щастието 
споходи и тях... Май-
ката не искаше да си 
спомня тревогите и 
многобройните ве-
чери, когато сълзите 
се стичаха по лицето 
й, а тя се надвесваше 
безпомощна над бол-
ното дете. Пропъж-
даше тези неприятни 
спомени. Не искаше 
да си спомня и лица-

та на многобройни-
те лекари, които не 
даваха надежда, че 
детето й ще бъде из-
лекувано. Но с благо-
дарност си спомня-
ше всеки момент при 
Лечителя, усилията 
му, напътствията му. 
Цял месец лекуваше 
малката – и ето, днес 
тя е по-добре...

Преди тях имаше 
още петима болни. 
Жената беше нетър-
пелива. Искаше час 
по-скоро да се срещ-
не с този прекрасен 
човек и да сподели 
радостта си.

Най-после дойде и 
техният ред. Лечите-
лят застана на врата-
та, усмихна се и каза:

– Моля, влезте!
– Добър ден, до-

кторе!
– Моля, не ме на-

ричайте така. Нали 
знаете, че съм наро-
ден лечител, не док-
тор.

– Какво говорите, 
докторе? Вие напра-
вихте чудо! Най-го-
лемите медицински 

светила вдигнаха 
ръце, а вие спасих-
те детето ми. Весела 
е по-добре. Болката 
е съвсем слаба и се 
явява на големи ин-
тервали, температу-
рата спадна и тя се 
чувства по-добре, 
по-силна. Така е от 
три дни!

– Да, казах ви, че 
симптомите ще се 
променят. Веселке, 
приближи се към 
мен.

И той започна да 
преглежда момичен-
цето. Гледаше в очите 
му, а сякаш прослуша 
сърцето и опипа ко-
ремчето му.

– Ще продължа 
лечението по друго 
планче и с нови бил-
ки, но искам да те 
попитам, Веселке, за-
помни ли моя съвет? 

Кажи, миличка, как-
во трябва да си пов-
таряш всяка сутрин, 
когато се събудиш, и 
всяка вечер, преди 
да заспиш? Помниш 
ли думичките?

– Да, помня ги – из-
чурулика детето. – 
Трябва да си казвам: 
Чувствам се все по-
добре и по-добре. 
Аз ги казвам винаги.

– А ти чувстваш ли 
се по-добре?

– Да, по-добре съм, 
докторе, кога ще иг-

рая с другите деца?
– Скоро, милич-

ка, много скоро, ако 
се усмихваш често. 
Усмихвай се на иг-
рачките, на мама, на 
слънцето, на всички. 
Обещаваш ли?

– Обещавам, ще 
правя всичко, което 
ми казвате. Искам да 
играя с децата.

– Още малко тър-
пение, и това ще ста-
не. А Вие – обърна 
се той към майката, 
– продължавайте с 

водните процедури 
и разтваряйте във 
ваната по едно от 
тези пакетчета. Пре-
ди обяд и след обяд 
по един час излизай-
те с детето на въз-
дух.

И народният лечи-
тел продължи с ука-
занията, доволен, че 
още едно човешко 
същество е спасено. 
Животът очакваше 
това дете с всичките 
си прелести и пре-
вратности.

УСМИВКАТА ЛЕКУВА
Моника Лъчезар ЦВЕТКОВА
VІІІ кл., ЧСОУ „Рьорих” - София

І награда за есе (11-14 години)
на Национален конкурс за литературни 

творби по повод 120-годишнината от 
рождението на Петър Димков – Лечителя

Усмихваш се и си казваш: „Такъв е животът...
всичко отминава...”
Винаги е по-лесно да избухнеш, отколкото
да се усмихнеш и да махнеш с ръка...
а какво получаваш в замяна
на своите гневни жестове...?
Когато духът ти е неспокоен, ти „вилнееш”,
опитвайки се да решиш проблемите си,
но тялото ти страда и се разболява.
Медицината отдавна е установила
зависимостта между страданията на душата

и болките на тялото.
Затова добрите лекари предписват
не само лекарства, но и
ежедневна доза добро настроение
и усмивки.
Усмивката – тя ни носи щастие
и добро настроение
дори и в най-лошите моменти.
Така тя лекува нашия живот, нас самите.
Ако не се научим да се усмихваме,
как ще се научим да се радваме
на хубавите неща?
Как ще разберем моментите,
когато сме щастливи и здрави?
А ако не знаеш, че си здрав, значи си болен,
нали?
Затова, хора, усмихвайте се по-често
и забравете проблемите за момент!
Още днес се обадете на
най-веселите си приятели,
съберете се някъде,
разкажете си най-хубавите неща,
които са се случили с вас,
усмихвайте се, смейте се с пълен глас,
ако искате!
Бъдете щастливи!
Радвайте се на живота, докато можете!
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