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

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

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

В началото на сеп-
тември в редакцията 
на вестника дойде 
покана от староза-
горския клуб  “Руски 
клуб и приятели” и 
от художника Христо 
Танев да участваме в 
Шестия национален 
събор на русофили-
те в България. И ето 
рано сутринта на 12 
септември нашата 
група начело с ака-
демик Атанас Пан-
чев, включваща още 
руския поет Ефим 
Кушнер и оператора 
Тодор Ялъмов, потег-
ли към язовир Коп-

ринка, където тради-
ционно се провеж-
дат всичките шест 
събора. Колкото и да 
бързахме, съдбата 
се намеси в лицето 
на един бдителен ка-
таджия, който откри 
2-дневно просроч-
ване на застрахов-
ката на колата и това 
ни косва два часа 
закъснение. Така из-
пуснахме началото 
на тържествата и 
широко осветената в 
медиите реч на бив-
шия премиер Сергей 
Станишев, но затова 
пък веднага се пото-

пихме в развихрена-
та приятелска атмос-
фера на празника. 
Станишев е припом-
нил, че българският 
парламент вече е 
ратифицирал спо-
разумението, под-
писано от неговото 
правителство с рус-
кия кабинет, което 
урежда проблемите 
на хилядите бълга-
ри, работили в СССР. 
Сега се очаква това 
да направи и Русия.

Продължава 
на стр. 4

Шести национален събор 
на русофилите на язовир 
Копринка

Христо 
ТЕОДОСИЕВ

Манастирът “Све-
та Троица” има мно-
говековна история. 
Легендата за създа-
ването му ни отвеж-
да към времето на 
иконоборството във 
Византия - 725-843 
г. Според легендата 
човек, на име Петър, 
заедно с козите си 

дошъл при пещера 
“Вехтата църква”, за 
да опази две икони: 
“Света Троица” и “Св. 

Св. Апостоли Петър 
и Павел”. Скрил ико-
ните в пещерата и 
заживял в нея. След 

Историята на 
манастира 

“Света Троица” 

АБОНАМЕНТ 2010 година 
ВА
ЖН
О

Уважаеми читатели,
Започва абонаментната кампания за 2010 г. В 
каталозите на всички пощенски станции на 
страната в. “Родово имение” е под номер 618! 
Запомнете го и настоявайте пред служителите 
на РП да ви абонират. Това е единственият начин 
вестникът да пристига директно във вашия дом. 
На всеки читател, абонирал се за цяла година, 
нашето издателство ще изпрати безплатно книга 
от поредицата “Звънтящите кедри”. Книгата 
ще получите, като изпратите квитанцията за 
целогодишния абонамент по факса или електронната 
поща. В растяща финансово-икономическа криза 
ние разчитаме на вас, вестникът да продължава 
да ви радва с интересни материали. 
СРОКъТ ЗА АБОНАМЕНТ е от 15 ОКТОМВРи дО 
15 дЕКЕМВРи 2009 г., всеки работен ден, във 
всички пощи в страната.
Благодарим ви предварително. Обещаваме, че 
ще заслужим вашето доверие!

ИК “Новата 
цивилизация” ви кани 
на 24 октомври 2009 г. 
(събота) от 18.00 часа 
в залата на Народно 
читалище “Славянска 
беседа” (гр. София, ул. 
“Г.С. Раковски” № 127, 
ет.2) на тържество по 
случай навършването 
на четири години от 
създаването на вестник 
“Родово имение”. 
Ще присъстват 
гости от сродни 
организации от 
страната и чужбина. 
Фолклорен състав за 
народни песни и танци 
ще изнесе кратка 
програма. Каним 
всички наши читатели 
и привърженици 
от цялата страна 
да присъстват на 
тържеството.

Вход СВободеН

СБОГУВАНЕ 
С ЛЯТОТО
Гълъбина МИТЕВА

Лятото отново си отива. 
Морето го изпраща със тъга. 
А нещо във душата ми се свива, 
като черупка мидена в нощта. 
И август със солена морска пяна 
прощално ме целува от брега. 
Частица някаква от мен остана, 
там, във таверната, при песента. 
На чадърите крилете пъстри 
уж весело от вятъра трептят, 
но мойте дни - навъсени и къси –
от утре сутрин ще ме връхлетят. 
И само шепа камъчета бели 
нелепо дрънкат в джоба ми сега –
да топлят в сиво-зимните недели 
нестоплената ми 
душа.
Отива лятото към свойта есен. 
С крило на чайка маха му брега. 
И от една таверна 
тъжна песен 
проплаква в зимната ми 
тишина.

време сънувал хуба-
ва църква в ниското, 
а вътре Св. Петър, 
който държи връзка 
с ключове. Светецът 
обещал на козаря 
ключ за небесното 
царство, ако отвори 
църква и прибере 
своите икони в нея, 
като започне да учи 
хората на христи-
янство. “Така души-
те им ще отидат в 
царството небесно, 
при моя господар Св. 
Троица - Отец, Син 
и Свети Дух.” След 
време Петър продал 
козите си и направил 
първата църква.

Продържава 
на стр. 9

ПОКАНА
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Към юдеите, към християните 
и не само към тях

***
“Нека се отнасяме с търпимост към всич-

ки вероизповедания”. Хайде. Аз например, 
а и мисля много други хора, не сме против 
търпимостта.

Но какво се получава в този случай със са-
мите вероизповедания? Ето какво.

Всяко от тях с всички сили се стреми кол-
кото може по-бързо да набере повече сила, 
да привлече на своя страна колкото може по-
вече привърженици. Като резултат, след като 
сметнат, че са завоювали достатъчно здра-
ви позиции, двете идеологии задължително 
встъпват в борба. За това ясно свидетелства 
историята на безконечните конфликти. Но 
човечеството като закодирано в продъл-
жение на много векове настъпва все върху 
едни и същи мазоли.

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА 
НА ЖИВОТА

изисквания. Но това съвсем не означава, че 
ще възникне взаимно уважение между двата 
съседни народи. Точно обратното, рязко ще 
нарасне агресивната енергия по отношение 
на евреите в целия мюсюлмански свят. Тази 
енергия със сигурност ще се прояви, вклю-
чително и в непрекъснати терористични 
актове на територията на Израел и САЩ. Но 
работата не е само в прекия израелско-па-
лестински конфликт.

За много хора на планетата все по-очеви-
ден става фактът на задънения път за раз-

витие на земната цивилизация. СПИН, нар-
команията, престъпността, техническите 
катастрофи разкъсват хората. Огромна част 
от хората на планетата са лишени от възмож-
ността да употребяват храна, която не вреди 
на здравето, да пият чиста вода, а не замър-
сена, да дишат чист, а не вредоносен въздух.

А какво ще стане, ако тези хора получат 
информация за истинската причина за со-
циалните и технически катаклизми? Ако се 
появят лидери, които да покажат истинските 
виновници за влошаващата се ситуация на 
планетата, ако разгадаят играта им, целите 
им, задачите им?

От това именно се боят световните идео-
лози. Затова, стараейки се да не допуснат 
всенароден гняв по  свой адрес, те подхвър-
лят все една и съща изпитана карта - евреите. 
Уж, че те са виновни за всичко - дръжте ги! 
Масите в гнева си се нахвърлят върху всички 
евреи без изключение. Така е ставало невед-
нъж през вековете. Нахвърлят се, смятайки, 
че ликвидират злото, но всъщност само “из-
пускат парата.”

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА

На 09 октомври (петък) от 18.00 часа в гр. Бур-
гас, ул. “Булаир” № 10, в салона на библиотека 
“П. К. Яворов”, ще бъде премиерата на книгата 
“Бургаски музи по света”, с автор журналистката 
Мариана Праматарова. Авторката е позната на 
нашите читатели с книгата “Искри от вечност-
та”. Новата книга ще бъде представена от изда-
теля академик Атанас Панчев. На срещата ще 
присъстват и Тодор Ялъмов – зам. председател на 
НГИК “Петър Димков” и руският поет и писател 
Ефим Кушнер.

Приканват се всички наши читатели и съми-
шленици от Бургаска област да присъстват.

Вход сВободен

Дали са знаели това жреците, 
създатели на двете идеологии? 
Знаели са. Не може да не са зна-
ели тези, които са способни да 
оказват психологическо влия-
ние върху милиони хора от раз-
лични страни; онези, които са 
способни така добре да коди-
рат хората. Дали наистина са ис-
кали да ощастливят еврейския 
народ, говорейки, че е избран? 
Историята показва, че целта е 
била съвършено различна. В 
продължение на векове еврей-
ският народ се използва като 
разменна карта, като изкупи-
телна жертва, като щит, който 
не позволява на хората да обър-
нат внимание на онези, които 
“играят играта си”, използвайки 
и юдеите, и християните като 

пешки в не 
много слож-
на партия. И 
на едните, и 
на другите 
това кодира-
не носи само 
страдания.

Сами съде-
те накъде 
отива всичко 
днес. В света 
се натрупва 
все повече 
енергия на агресия. Про-
дължава конфликтът меж-
ду Израел и Палестина. Из-
ползвайки военна техника 
и поддръжката на САЩ, 
Израел може да окупира и 
да накара палестинците да 
се подчинят на неговите 

сЪобЩенИе
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Н. ИВАНОВА, 
преподавател 
по физика и 
астрономия

„За условията, 
при които сега жи-
веем най-първо 
трябва да проучим 
какво влияние 
оказва светлина-
та върху нас.”

Учителя

Един от съвре-
менните проблеми 
на образованието е 
хармонизиране на 
взаимоотношенията: 
човек- общес тво -
природа. Основна 
задача, свързана с 
решаването на този 
проблем, е повиша-
ване жизнеспособ-
ността на обучение-
то. Сериозна стъпка 
в тази насока е въз-
питанието на ново 
отношение към при-
родата и ново разби-
ране на живота.

Исторически 
аспекти

С развитието на 
науката и цивилиза-
цията нараства не-
обходимостта да се 
изучават цветовете, 
в резултат на което 
се формира цвето-
знанието.

В 450 г. пр. н. е. 
Демокрит е форму-
лирал следната теза: 
„Във възприятията 
има сладост, гор-
чивина, топлина и 
студ, а така също и 
цвят”. Той е разли-
чавал четири основ-
ни първични цвята: 
бял, черен, червен и 
бледожълто зелен.

Според Аристотел 
цветът съществува 
скрит във всички 
тела и се проявява 

НОВАТА КУЛТУРА
Опит за приложение на цветознанието в учебно-възпитателния процес

под въздействието 
на светлината.

Арабският учен 
Ал Фариси (началото 
на XIV век) обяснява 
дъгата посредством 
отражението и пре-
чупването на свет-
лината от водните 
капки.

В края на XVII век 
Исак Нютон с помо-
щта на призма раз-
лага бялата светлина 
– фиг. 1

Фиг.1 Спектър на 
бялата светлина

Гьоте (в края на 
XVIII и началото на 
XIX век) създава своя 
труд „Учение за цве-
товете”.

През 1912 г. Учите-
ля Бейнса Дуно за-
вършва работата си 
по книгата „Заветът 
на цветните лъчи на 
светлината”. Това са 
стихове от Библията, 
свързани с лъчите на 
светлината: червени, 
портокалени, жълти, 
зелени, розови, сини, 
виолетови, аметис-
тови и диамантени. 
Учителя създава 
Метода на цветните 
лъчи на светлината. 
С негова помощ чо-
век може да работи 
върху своите добро-
детели, да си помага 
при лечение на бо-
лести и пр.

През 1947 г. швей-
царският психолог 
Макс Люшер създава 
цветния тест за оп-
ределяне психоло-
гическата структура 
на личността. След 
няколко десетилетия 
е л е к т р о ф из и ол о -
зите потвърждават 
неговите предполо-
жения и доказват, 

че за цветовъз-
приемането от-
говаря опреде-
лена част от 
мозъка - хипота-
ламусът. Той уп-
равлява психич-
ните и вегетатив-
ните реакции и 

контролира редица 
обменни процеси.

За природата 
на светлината

Днес е общоприе-
та теорията за кван-
товия (фотонния) ха-
рактер на светлина-
та. Според нея свет-
линните лъчи пред-
ставляват квантови 
(фотонни) потоци. Те 

пренасят електро-
магнитната енергия 
от светлинния из-
точник до отделните 
обекти. Част от тази 
енергия се поглъща 
в различна степен 
от повърхността на 
предметите, а друга 
се отразява. В зави-
симост от поглъща-
нето и отразяването 
на светлинните лъчи 
се получава усеща-
нето за цвят. Човеш-
кото око възприема 
лъчите с различна 
дължина на вълната 
като различни цве-
тове.

Цветът на едно 
тяло зависи от цве-
товете на светлина-
та, които то отра-
зява. Един предмет 
изглежда червен, 
защото отразява 
червения цвят и пог-
лъща всички оста-
нали цветове. Друг 
предмет изглежда 
син, защото отразя-
ва синия цвят и пог-
лъща всички остана-
ли цветове. Белият 
предмет отразява 
всички цветове на 
светлината еднакво. 
Черният предмет не 
отразява светлината. 
Той поглъща всички 
цветове.

Адитивни и 
субтрактивни 

цветове

Системата на ади-
тивните цветове 
(add - добавям) работи 
със светлина, която се 
излъчва, например от 
екрана на телевизора. 
В тази система се из-
ползват три основни 
цвята - син, зелен и 
червен (фиг. 2). Ако те 
бъдат смесени в рав-
ни пропорции, обра-
зува се бял цвят. При 
смесването им в раз-
лични съотношения 
се образуват всички 
цветовe от спектъра 
на светлината.

Фиг. 2 Системата на 
адитивните цветове

В системата на 
с у б т р а к т и в н и т е 
цветове (subtract - 
изваждам) протичат 
обратните процеси. 
Oтделяйки останали-
те цветове от общия 
лъч отразена светли-
на, може да се получи 
който и да е друг цвят. 
В тази система белият 
цвят се получава при 
отсъствие на всички 
цветове, докато при-
съствието им дава че-
рен цвят. Системата на 
субтрактивните цве-
тове работи с отразе-
ната светлина (напри-
мер от лист хартия). 
Бялата хартия отра-
зява всички цветове, 
ако тя бъде оцветена - 
част от лъчите ще пог-
лъща, а останалите ще 
отразява.

В системата на суб-
трактивните цветове 
основни са светлосин-
кавият циан, пурпур-
ният и жълтият цвят 
- противоположни на 
червения, зеления и 
синия (фиг. 3). Когато 
тези цветове се смесят 

в равни пропорции 
върху бяла хартия, се 
получава черен цвят.

Фиг.3 Системата на 
субтрактивните цветове

Цветовото богат-
ство в природата 
произтича от неиз-
черпаемите комбина-
ции между цветните 
лъчи на слънчевия 
спектър, които оп-
тически се смесват. 
Човешкото око е ог-
раничено за възприе-
мане на цветовете и 
то има възможност 
да ги различава само 
в определен вълнов 
интервал (от 400 nm 
до 780 nm).

Психични 
функции на 
цветовото 

въздействие

Д-р Валтер Кох спо-
деля: „Харесваният 
от даден човек цвят 
се явява необходимо-
то допълнение към 
него самия и отразява 
вътрешния му мир.” 
Може да се каже, че 
този цвят недвусмис-
лено издава същност-
та му. Ако направим 
сравнение на душев-
ността на човека с 
цветовия спектър, ще 
видим, че на отделния 
цвят винаги отгова-
ря някаква психична 
функция или група 
психични качества. 
Колкото по-често се 
чувствате свързан с 
даден цвят, толкова 
по-сигурно е, че сте 
носител на присъщи-
те му качества.

За психоемоцио-
налното въздействие 
на цветовете Учите-
ля Беинса Дуно пише 
следното:

* Действието на 

цветовете зависи от 
техните трептения, от 
октавата, към която 
принадлежат. Кол-
кото средата, през 
която те минават, е 
по-фина, по-чиста, 
толкова са по-ясни, 
по-светли и резул-
татът от действието 
им е по-добър, както 
в органическо, така 
и в психическо отно-
шение. Ето защо проя-
вата им в различните 
среди е различна и 
оттам и значението 
им е различно. Цве-
товете имат висше и 
нисше проявление и 
от човека зависи кой 
цвят ще привлече в 
своята аура – висшия 
или нисшия.

* Когато човек оби-
ча някой цвят, той има 
нужда от него и нека 
го носи.

* При лекуване 
умствените краски 
действат по-силно от 
физическите. Човек 
може да се лекува с 
краски по-добре, като 
си ги представи умс-
твено, отколкото с фи-
зическите краски.

Ето основните се-
дем цвята от спектъра 
на светлината и тех-
ните качества според 
Учителя:

Психоемоцио-
нално 

въздействие 
на цветовете

Червен – сътворя-
ване.

Портокалов - бла-
городно индивиду-
ализиране, самосто-
ятелност, свободно 
мислене.

Жълт - вътрешно 
равновесие на чув-
ствата, мир, тишина, 
спокойствие.

Зелен - растеж във 
всички отношения: 
мисли, чувства, про-
явление на благород-
ни чувства, човек гра-
ди, създава.

Продължава 
на стр. 22
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Продължава
от стр. 1

От трибуната 
произнесе слово и 
настоящият шеф на 
общонационалното 
движение “Русофи-
ли” - Енчо Москов, 
а на естрадата се 
редуваха българ-
ски и руски певци 
и танцови състави, 
които публиката 
посрещаше и изп-
ращаше с бурни ръ-
копляскания, а мно-
зина от зрителите 
се впускаха в имп-
ровизирани танци и 
хорà направо пред 
е с т р а д а -
та. 

Н а б л и -
зо, направо на 
земята, бяха сложе-
ни табели с имената 
на познати руски и 
украински градове 
– Сюргут, Полтава, 

Курск, Старий Оскол, 
Тувин, Магнитогорск 
и други, в които са 
работили български 
строители, дървари, 
геолози и други спе-
циалисти. И ако за 
някои тези имена на 
градове нищо не го-
ворят, то за мнозина 
работили там, това 
бяха мигове за сре-
щи със стари при-
ятели и споделяне на 
спомени от тяхната 
младост. За много-
бройните българи, 
работили в Коми, бе 
издигната голяма 
палатка, около която 
бе доста населено. 

М и н а л а т а 

г о д и н а 
тук се честваше 
40 години от начало-
то на дърводобива 

с българско участие 
в Коми. За изключи-
телно кратки сроко-
ве след 1968 година 
в Коми са били ин-
вестирани 200 млн. 
долара, за да бъдат 
изградени 4 дърво-
добивни  предприя-
тия с обща годишна 
мощност за 3,6 млн. 
куб. м материал. До 
приключването на 
проекта преди 15 
години България е 
получила над 20 млн. 
куб. м суров чам от 
1968 до 1993 г. по 
силата на спогодба 
с някогашния СССР.  
Това количество на 
практика помага на 

родните лесовъди да 
спасят българските 
гори.

По неофициална 
информация общо 
600 хиляди са бъл-
гарите, градили бив-
шия СССР в продъл-
жение на десетки 
години. Няколко де-
сетки хиляди са и за-
вършилите ВУЗ-ове в 
голямата страна.

По традиция ру-
софилският събор 
край язовир „Коприн-
ка” стана сцена и на 
множество изяви на 
различни рускоезич-
ни  групи, срещи на 
випускници, строи-
тели и просто обича-
щи руската култура 

и желаещи да чуят и 
пеят руски песни. Хо-
рата си носят храна, 
напитки и постели, 
правят си софри на 
земята, ходят до сце-
ната да танцуват и 
пеят. Може да се сяда 
или на широката от-
крита поляна, или в 
близката горичка на 
сянка. Много сергии 
предлагат всичко 
„произведено в Бъл-
гария”.

Един час преди от-
криването на събора 
се състоя и поклоне-
ние пред подвига на 
предците ни на връх 
Шипка и за първи път 
в рамките на събора 
бе проведена и науч-
но-практическа кон-
ференция на учите-
лите по руски език от 
цялата страна, като 
във форума участва-
ха над 90 препода-
ватели от България, 
както и лектори от 
университети в Бъл-
гария и Русия.

Организаторите 
– община Казанлък и  
Националното дви-
жение “Русофили”, 

бяха поканили леген-
дата на българската 
естрада Йорданка 
Христова, а от Русия 
специално за събора 
пристигна прочутата 
народна артистка На-
талия Сорокина, жен-
ският ансамбъл “Жа-
воронки” и детският 
сборен танцов ан-
самбъл от Воронеж. 
Присъстваха високи 
гости от Коми, както 
и представители на 
Съюза на приятелите 
на България в Русия, 
чийто председател 
е експосланикът на 
Руската федерация у 
нас Виктор Шарапов. 

Национално 
движение 

“Русофили”
Както пише в ус-

тава Националното 
движение “Русофи-
ли” е неполитическа, 
неправителствена 
организация, в ко-
ято членуват граж-
дани на Република 
България, без оглед 
на тяхната полити-
ческа принадлеж-

Шести национален събор 
на русофилите на язовир 
Копринка
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ност, националност, 
вероизповедание и 
социален статус, кои-
то приемат  връзките 
между двете суве-
ренни държави – Ре-
публика България и 
Руската федерация, 
и дружбата между 
двата народа като 
неотменно условие 
за изграждането и 
участието на Репуб-
лика България в един 
свят на равнопос-
тавеност, диалог и 
сътрудничество, из-
ключващ насилието 
и принудата в меж-
дудържавните отно-
шения. 

Една от основни-
те задачи на Наци-
онално движение 
“Русофили” е да ра-
боти за възстановя-
ване и разширяване 
на съществуващи-
те и създаване на 
нови връзки между 
граждани, организа-
ции, региони и дру-
ги структури от Ре-
публика България и 
Руската федерация 
на основата на ис-
торическите, право-
славно-християнски, 
славянски, културни, 
научни, спортни и 
икономически тра-
диции. Движението е 
учредено през 2003 
г. и ето, всяка година 
оттогава организира 
русофилски събор 
край язовир „Коприн-
ка”, който става все 
по-популярен и ма-
сов. За това спомага 
и бързо развиващата 
се мрежа от регио-
нални звена в почти 

всички български 
градове. През пос-
ледната година та-
кива движения има 
вече и в Айтос, Луко-
вит, Каварна, Костин-
брод и други малки 
и големи населени 
места.

„Русофилството 
е състояние на духа. 
Историческият ка-
питал на дружбата 
между България и Ру-
сия не трябва да се 
проиграва заради кон 
юнктурни интереси. 
Духовните и култур-
ни връзки с Русия са 
важни за оцелява-
нето на българска-
та нация, защото с 
нито една от други-
те велики сили Бъл-

гария няма толкова 
силно развита духов-
на връзка” - каза г-н 
Зулчев, един от орга-
низаторите на дви-
жението “Русофили”. 
Подробна информа-
ция за Националното 
движение “Русофи-
ли” може да се види 
на сайта им http://
www.rusofili.com/ 

Българите са 
най-големите 

русофили и 
пацифисти в 

Европа
Това показват 

данните от междуна-
родното изследване 
“ Трансатлантичес-

ки тенденции’2008”, 
проведено в 12 ев-
ропейски страни и 
САЩ. 

Сред европейци-
те българите демон-
стрират най-топли 
чувства към Русия. 
На въпрос: какви 
чувства изпитват към 
дадени страни, като 
се използва скала, 
според която 100 оз-
начава “много топли”, 
а 0 – “много студени”,  
общият резултат на 
анкетираните бълга-
ри е 66. Симпатиите 
към САЩ са оценени 
по скалата от 0 на 100 
на 51. 

Разликата между 
симпатиите към Ру-
сия и САЩ в Бълга-

рия е най-голямата в 
сравнение с другите 
европейски държа-
ви. Само испанците 
и словаците, освен 
българите, са по-ра-
душни към Русия, но 
едва с два пункта

Единствено Сло-
вакия има подобно 
добро отношение 
към Русия – 52, а 
средната за евро-
пейските страни гра-
витира около 45. Ан-
кетирани са по 1000 
души в България, 
Турция, Германия, 
Франция, Холандия, 
В е л и к о б р и т а н и я , 
Португалия, Испа-
ния, Словакия, Румъ-
ния, Полша, Италия 
и САЩ.

Нашият вестник 
широко отрази Го-
дината на Русия в 
България (2008 г.) и 
публикува много ма-
териали по случай 
Годината на Бълга-
рия в Русия (2009 г.), 
с което се надява-
ме, че помогнахме и 
помагаме на много 
хора да бъдат в пото-
ка на хуманните, веч-
ни ценности, които 
стават все по-търсе-
ни на фона на много-
бройните кризи, за-
обикалящи ни днес.

Н а ц и о н а л н о т о 
движение „Русо-
фили” и в. „Родово 
имение” си поставят 
за цел подобряване 
и разширяване на 
сътрудничес твото 
между България и 
Русия и на основата 
на историческите, 
православно-хрис-
тиянските и славян-
ските традиции, на 
културните, иконо-
мическите и спорт-
ните връзки за бла-
гото на българския 
народ, за незави-
симостта и проспе-
ритета на България. 
Шестият национален 
събор на русофилите 
край язовир Коприн-
ка показа, че тези 
цели се изпълняват 
и получават все по-
широко развитие и 
всеки, който е идвал 
веднъж, задължител-
но идва пак и води 
нови приятели.

Шести национален събор 
на русофилите на язовир 
Копринка
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РАЙНА  КАБАИВАНСКА: ”ПОНЯКОГА        СЪНУВАМ  БУРГАС С ЧЕРНИЯ ПЛАЖ”

Мариана 
ПРАМАТАРОВА

Голямото завръща-
не се случи. След око-
ло 70 години  Райна 
Кабаиванска посети 
родния Бургас. Опер-
ната артистка при-
стигна в Бургас по 
покана на кмета на 

града Димитър Нико-
лов и в компанията 
на почетния консул 
на област Тоскана, 
Италия, директора на 
НБУ, диригента Най-
ден Тодоров и учени-
ци от майсторския й 
клас.

Пред бургаските 
медии знаменитото 

сопрано сподели: „Аз 
се връщам в Бургас 
след 70 години. Доста 
закъсняло е моето за-
връщане в родния ми 
град. Детството ми е 
преминало на ул. ”Бо-
гориди”, която не се 
е променила, както 
и Морската градина. 
Аз живеех на площад 

Райна Кабаиванска на разходка в родния Бургас

С кмета Димитър Николов Мариана 
Праматарова 

сред фотосите 
на Кабаиванска в 

роли от Пучини

Райна Кабаиванска - галаконцерт в Бургас

Ключът на знанието
предадоха за пореден път в СОУ „П.Р.Славейков”-

Кърджали, на първокласниците – тези, които пренасят 
щафетата на малките „поточета” към големия „океан” 
на ученето през целия живот. 120-те малки момичета и 
момчета пристъпиха към този мамещ свят през огром-
ната шестица на прага на родното школо.

Инициативата на общината „На училище с усмивка” 
тази година ще зарадва близо 700 деца. Толкова бяха и 
специалните поздрави и пожелания върху книжките с 
български народни приказки на кмета инж. Хасан Азис, 
които класните ръководители ще раздадат на първола-
ците през идните дни. По традиция подаръци за първия 
учебен ден ще получат и децата с увреждания в специа-
лизирания Дневен център „Надежда”.

Лиляна Деликирова

С трепет в очите през първия учебен ден

Да си спомним 
за Родолюбеца

На 24.09.2009 г. 
в зала “Надежда” 
на Столична биб-
лиотека се състоя 
възпом енате лна 
вечер, посветена 
на 90-годишнината 
от рождението на 
писателя Николай 
Хайтов.
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„Кирил и Методий”. 
Моят баща беше вул-
канична личност – на 
много инициативи е 
поставил началото 
(една от тях е създа-
ването на „Балкан-
турист”). Той имаше 
приятели рибари, 
които носеха вкъщи 
прясна риба, от кое-
то майка ми не беше 
много доволна. Мои-
те детски спомени 
оживяха тук. Баща ми 
имаше първия мотор 
в града. Спомням си 
плажа с черния пя-
сък, разходките с 
лодка по река Ропо-
тамо – беше пълна с 
водни лилии, нещо 
много красиво. Баща 
ми слагаше динята в 
морето, за да се из-
студи, а за Коледа 
получавах подарък 
портокал.”

Разговорът пре-
минава непринуде-
но, приятно и естест-
вено се насочва към 
професионалната й 
кариера. Певицата 
е преживяла т. нар. 
”златен период” в 
историята на опера-
та – след 1965 година 

се  наблюдава раз-
цвет на културата, 
нов пулс. Животът й 
е бил пълен. От опе-
рата не иска нищо да 
зачеркне. Музиката я 
зарежда. Предпочи-
та пасионата (тъга). 
Операта е скъпо из-
куство и затова, спо-
ред нея, зрителите 
трябва да получат 
високо артистично 
качество. Правила е 
и жертви в името на 
изкуството – самота-
та на артиста, лише-
нията и трудностите 
по пътя до големия 
връх. Въпреки това е 
благодарна за всич-
ко, което е преживя-
ла. Работила е с всич-
ки големи личности  
- диригенти и изпъл-
нители - това за нея 
е най-голямото обо-
гатяване. От сценич-
ните си партньори 
най-често споменава 
Хосе Карерас  (с него 
дебютират по едно и 
също време), Лучано 
Павароти  (заедно 
спечелват конкурс 
през 1959 г., който 
им отваря вратите за 
световните оперни 

театри), Пласидо До-
минго и диригентът 
Херберт фон Караян.

Въпреки че се е 
снимала в музикал-
ни и игрални филми, 
Райна Кабаиванска 
не обича да се снима 
във филми за сама-
та нея, но го прави 
защото е част от ра-
ботата й. Предпочи-
та сцената и живия 
контакт с публиката. 
Казва, че е ужасена 
от техническата ре-
волюция. Намира 
съвременните опе-
ри за отвратителни 
– малка част от тях 
са хубави – друго-
то е шоу според нея 
(спектакъл с много 
движения, за да не се 
чува много музиката 
и пеенето).

Обича младите 
хора. Харесва й да 
работи с тях. Иска 
да направи от тях 
достойни певци. В 
никакъв случай не 
желае да прави от 
някого втора Каба-
иванска.

Преподава на 
студенти в Италия и 
България и в младо-

то поколение вижда 
бъдещето.

В  летописната 
книга на Бургас Рай-
на Кабаиванска на-
писа: „Желая на моя 
град дълъг и светъл 
път в бъдещето”.

Като подарък по-
лучи от кмета на гра-
да статуетка на Свети 
Никола – покровите-
ля на Бургас, картина 
с лодки на бургаския 
кей и званието „По-
четен гражданин на 
Бургас”.

След края на пре-
с к о н ф е р е н ц и я т а 
търпеливо изчаквам 
да свърши редицата 
от журналисти и по-
читатели и отивам 
при Кабаиванска. 
Нося й една поовех-
тяла от годините фо-
тография, на която 
са двама души – еди-
ният е моят дядо Ата-
нас Паников, който е 
бил близък приятел с 
бащата на оперната 
прима – Ячо Кабаи-
вански. От моя дядо 
знам, че е държал 
на коленете си Рай-
на Кабаиванска като 
малка и че са били 

приятели с 
баща й. Ис-
кам да вмет-
на само, че 
моят дядо е 
бил също ко-
лоритна лич-
ност в Бур-
гас по онова 
време – бил 
е секретар 
на моряците 
в града, пъту-
вал е с кора-
бите, живял 
е в Италия и 
Израел, пе-
еше оперни 
арии и е имал 
лека кола, 
така че никак 
не се учуд-
вам, че два-
мата са били 
п р и я т е л и . 
Мой морален 
дълг беше да прове-
ря дали Кабааиван-
ска ще си спомни 
нещо за дядо ми.

Пристъпих раз-
вълнувана до нея и 
я помолих да поглед-
не фотографията и 
да ми каже дали си 
спомня от детските 
години за един прия-
тел на баща й, като 

казах само името му. 
Тя си сложи очила, 
разгледа снимката, 
постави пръстите на 
ръката си върху фи-
гурата на моя дядо 
и каза: ”Този е. Да. 
Знаете ли – спомням 
си го, да, да, това е 
той”. Развълнува се и 
почти през сълзи ми 
благодари няколко 
пъти.

Най-близките род-
ственици бяха и водещи 
на вечерта, в която пуб-
ликата (всеки за себе си) 
усетиха духа на големия 
българин.

Елена Хайтова, първо-
родната и единствена дъ-
щеря на Николай Хайтов, 
откри вечерта, като разказа 
интересни спомени, случки, 
мотиви и щрихи от живота и 
делото на писателя.

Съпругът на Елена, из-
вестният наш поет и орфе-
ист Никола Гигов, който не 
се нужде от пространно 
представяне, разказа свои 
лични спомени от време-
ната, преди да стане зет на 
Николай Хайтов.

Българският Джек Лон-
дон (по съдба и житейски 
сблъсъци Н. Хайтов пора-
зително прилича  на аме-
риканския си колега) живя 
непримиримо, с нечовеш-

РАЙНА  КАБАИВАНСКА: ”ПОНЯКОГА        СЪНУВАМ  БУРГАС С ЧЕРНИЯ ПЛАЖ”

Атанас Паников, в ляво на 
снимката, с приятеля си Ячо 
Кабаивански

90 гоДини от РожДението на николай Хайтов
обучение и памет в еДно Зала “Надежда” 

На СтоличНа 
библиотека 

С Надежда За 
бъдеща памет и 

патриотиЗъм

ко отстояване на 
идеалите си и мо-
рала на истинска-
та българщина.

Много от при-
състващите са 
били лични при-
ятели на твореца, 
или са го познава-
ли от книгите му 
–  всички бяха по-
топени за поре-
ден път в спомена 
за истински живе-
лия Българин.

Неговото дело 
няма да бъде за-
бравено, докато 
има българско и 
докато някъде по 
света живеят и 
творят същества, 
поникнали от бъ-
лгарското семе.

* обручение - 
венчание и всеот-

даване на идея
Цветан 

АНДРЕЕВ
25.09.2009 г.
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5 октомври
Мчца Харитина
1878 – роден в Русе проф. Михаил Арна-

удов, литературен историк и критик, фол-
клорист, лежал в затвора по време на ко-
мунистическата власт, умира в София на 18 
февруари 1978 г.

1878 – избухва Кресненско-Разложкото 
въстание.

1908 – (нов стил) при правителството 
начело с Александър Малинов се обявява 
независимостта на България с тържествен 
манифест, прочетен от княз Фердинанд в 
Търново. Трябва да се отстранят и послед-
ните остатъци от васалност спрямо Турция, 
която по силата на Берлинския договор 
формално е все още сузерен спрямо Бъл-
гария. Заедно с това България става Царс-
тво, а дотогавашният Княз приема титлата 
Цар на българите, както за първи път се е 
нарекъл Симеон Велики в 913 г.

1912 – започва Балканската война.

6 октомври
Св. ап. Тома
1014 – умира цар Самуил.
1881 – в Стара Загора се ражда Димитър 

Подвързачов, поет, баснописец, фейлето-
нист и заслужил преводач, журналист. Как-
то в оригиналните си произведения, така и 
в многобройните си преводи на художест-
вени произведения той е майстор на ези-
ка, добросъвестен до болезненост. Мина-
ва за „духовен баща” на Николай Лилиев, 
Димчо Дебелянов и др. След тридесетго-
дишно премълчаване бе издаден един том 
с избрани негови произведения през 1975 
г. под редакцията на Христо Радевски. Там 
не е поместен „Съветски анекдот”:

Спорят един англичанин, един амери-
канец и един русин за индустрията с гума. 
След като първите двама разправят съ-
щински чудеса за своите индустрии, това-
рищ Красноярски се засмял:

– Туй, що разправяте, ей Богу,
е дребно много!
А нашата е гранд-индустриал:
откак свалихме трона,
ний сто и петдесет милиона
народец руски – хубав или лош —
натикали сме го в един галош,
на слука,
и пак галоша се не спука!
Това е производство сериозно
и грандиозно!

1883 – роден в Дряново драматургът и 
писател Рачо Стоянов, умира на 12 януари 
1951 г.

1960 – умира поетът Николай Лилиев, 
роден в Стара Загора на 26 май 1885 г.

7 октомври
Мчци Сергии и Вакх

1826 – между Русия и Турция се сключва 
допълнителна и обяснителна конвенция на 
Букурещкия мирен договор от 1812 г. Поне-
же е сключена в Акерман, известна е под 
името Акерманска конвенция. Тя се отнася 
до положението на Сърбия, княжествата 
Влашко и Молдова, отчасти и на Гърция. За 
българите тя има косвено значение: с нея 

Нов БЪЛГАрСки кАЛЕНДАр
се засилва значително престижът на Ру-
сия сред християните в Турция и изобщо, 
за които тя бе извоювала редица права и 
привилегии. Оттам расте и надеждата за 
подобрение на положението им, дори за 
бъдно освобождение.

1857 – в Лом е основано първото женс-
ко дружество в България.

1887 – само два месеца след стъпване-
то на новоизбрания княз Фердинанд на 
престола руският дипломатически пред-
ставител в Букурещ, Хитрово, уведомява с 
телеграма руския външен министър Гирс, 
че е получил от българския майор Паница 
предложение да изгони княза и да постави 
България под руска зависимост, като пре-
даде командването на войската в ръце-
те на руски офицери. Срещу това Паница 
иска Русия да помогне за освобождението 
на Македония. Руското правителство се 
отнася сериозно към това предложение и 
дава нареждане на Хитрово да почне пре-
говори с Паница.

1879 – проведени избори за Първо об-
ластно събрание в Източна Румелия. Раз-
венчана е легендата за гръцко мнозинство 
в тази част на България.

8 октомври
Преп. Пелагия. Прпмчк Игнатий Старо-

загорски
1207 – убит цар Калоян пред стените на 

Солун.

1878 – руският императорски комисар 
в България, княз Дондуков-Корсаков, иска 
от 16 души български първенци да отго-
ворят на 16 въпроса относно бъдещото 
устройство на Княжеството. Доколко отго-
ворите са използвани при изработването 
на първоначалния проект на Търновската 
конституция, не е известно. Знае се само, 
че постановленията досежно източнопра-
вославната църква, както и ония относно 
задължителното преглеждане на консти-
туцията след известен срок, са предложе-
ни от проф. Марин Дринов. Затова видни 
историци твърдят, че при изработването 
на проектоустав или проектоконституция-
та руският юрист Лукиянов се е ползувал и 
от съдействието на „най-интелигентните и 
почтени лица из местното население”.

9 октомври
Св. ап. Иаков Алфеев. Преп. Андроник и 

Атанасия
1867 – в два часа след полунощ издъ-

хва Георги Раковски в ръцете на сестра си 
Неша, във вилата на братя Мустакови сред 
лозята край Букурещ. Приключва земния 
си живот един от най-изтъкнатите бъл-
гари през миналия век, една извънредна 
личност с прояви като основоположник 
на българското революционно движение, 
писател, публицист, историограф и етног-
раф. Той е всепризнат ръководител на ре-
волюционното движение в продължение 
на около десет години. Вазов го представя 
по най-внушителен начин:

Нищо невъзможно за теб не оста.
Ти даваше образ на всяка мечта.
И ту с перо остро, ту с гореща реч

надеждата сейше на близ и далеч.
Мрачен узник в Стамбул, генерал в Балка-
на,
поет и разбойник под съща премяна,
мисъл и желязо, лира и тръба:
всичко ти бе вкупом за една борба.
Историята има да се позамисли
към кой лик безсмъртен тебе да причисли.

1849 – тържествено е осветен българс-
кият параклис „Свети Стефан” в Цариград.

1900 – умира Найден Геров, просвети-
тел и книжовник, роден в Копривщица на 
23 февруари 1823 г.

10 октомври
Мчци Евлампий и Евлампия. Преп. Тео-

фил. Св. 26 прпмчци Зографски
1872 – с доклад руският посланик в Ца-

риград, граф Игнатиев, донася на прави-
телството в Петербург, че схизмата, обя-
вена на свикан от Цариградската патриар-
шия събор, вместо да обезсърчи българи-
те, е възбудила у тях мечти за политическа 
независимост. Самите гърци изглеждат 
обезсърчени от разрешението, което е по-
лучил църковният въпрос. Най-разумните 
измежду гърците, донася граф Игнатиев, 
започват вече открито да осъждат поста-
новените решения на Цариградския събор 
по обявяване на схизмата, сиреч отлъчва-
нето на Българската църква.

1892 – в Ловеч се ражда Димитър Ора-
ховац, български физиолог, завеждащ цели 
тридесет години Катедрата по физиология 
при Софийския медицински факултет. Ав-
тор на научни трудове, печатани в България 
и чужбина. Умира на 28 ноември 1963 г.

11 октомври
Св. ап. и дякон Филип. Преп. Теофан На-

чертаний
1881 – в Ловеч се ражда Алберт Стефа-

нов Гечев, оставил име на проникновен, 
обективен литературен критик и историк. 
Завършва славянска филология в Софий-
ския университет. Гимназиален учител в 
Пловдив и Русе. Посещава с научни цели 
много от големите културни средища в 
Европа. Още като студент пише студията 
„Добри Войников в развоя на нашата дра-
ма”. След това сътрудничи в литературни 
списания. Гечев се стреми да бъде безпри-
страстен. Следосвобожденската литерату-
ра дели на два периода с условна граница 
1894 г.: тъй наречената от него тракийска 
школа на Иван Вазов и Константин Велич-
ков, а след това „групата на младите”, на-
чело с д-р Кръстьо Кръстев и Пенчо Сла-
вейков. Тя, по думите на Гечев, отразява в 
себе си модерни западноевропейски лите-
ратурни възгледи и се домогва да осмисли 
тия възгледи според оригиналните особе-
ности на българската нация. Алберт Гечев 
цени заслугите и на едните, и на другите. 
Между списанията най-много цени списа-
ние „Мисъл”, заради което си навлича гне-
ва на „Ново време”, орган на тесните соци-
алисти на Димитър Благоев.

1897 – роден в Стара Загора поетът Иван 
Мирчев.

1912 – българските войски превземат 
Лозенград.
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Продължава 
от стр. 1

Около 1570 г. в 
пределите на Тур-
ската империя са 
зверствали и опус-
тошавали еничари, 
турци и татари. Осо-
бено страшни са 
били татарите. При 
преминаването си 
през България те са 

извършвали много 
жестокости, в следс-
твие на което селата 
са се разпръсвали 
по гори и пещери. 
Такова е било село 
Бинкьой, намиращо 
се на левия бряг на 
р. Тунджа, до село 
Вакъф (Устрем), кое-
то изчезва съвсем.

Историята на 
манастира 
“Света 
Троица” 

легенди
Населението все 

повече търсело за-
крилата на малкото 
християнско убежи-
ще.

По времето на 
султан Махмуд хан, 
през 1787 г., манас-
тирът и църквата в 
него се наричали 
“Св. Петър и Павел”. 
Размирните и жес-
токи години в този 

период оказват 
силно въздействие 
върху историята на 
святото място. По 
това време кърджа-
лиите са плячкосва-
ли села и градове. 
За първото им поя-
вяване се сочи 1792 
г. В началото ордите 
са предвождани от 

турци, като Емин ага 
от Хасковско и Кара 
Фейзи, българо-мо-
хамеданин от Рахов-
ско. След време се 
появяват първите 
техни противници. 
Това са били бълга-
рите Дели-Миндо от 
Каваклийско, Индже 
от гр. Сливен, Кара 
Кольо от с. Омарче-
во, Новозагорско, и 
Христо Войвода от 
с. Градец, Котленс-
ко.

Важен момент от 
създаването на ма-
настира е свързан 
с тежкото раняване 
на Индже Войвода в 
1806 г. Той бил скрит 
и лекуван в пещера 
в Сакар. След като 
едва оживял, заедно 
със своите хайдути 
отделил една чет-
върт от заграбеното 
- както са се клели 
- за построяване на 
манастир.

През 1810 г. на-
правили манастирс-
ките чешми: едната 
с два чучура, друга-
та с един. На първа-
та е имало каменна 
плоча с образите на 
Св. Апостоли Петър 
и Павел. (Плочата е 

то Хрисант. Манaс-
тирът се посещавал 
от селата на околи-
ите: Каваклийска, 
Казъл-Агачка, Ново-
загорска, Харман-
лийска и Одринска. 
При управлението 
на Хрисант светата 
обител процъфтява. 
Войводата умира 
през 1813 г.

През 1818 г. върлу-
вала страшна чума. 
Много хора потър-
сили спасение в ма-
настира, като напра-
вили големи даре-

ния. С тези средства 
са построени хам-
барът, готварницата 
и стаите от първия 
етаж. Благодаре-
ние на постоянната 
помощ на близките 
села - Вакъф, Срем 
и Ново село, манас-
тирът започнал да 
укрепва.

В 1836 г. на място-
то на старата църква 
“Св. Апостоли Петър 

и Павел” е построе-
на сегашната, наре-
чена “Света Троица”. 
В южната част на 
сградата е запазено 
олтарното отделе-
ние с царски врати 
“на Свети Апостоли 
Петър и Павел”.

След години на 
безлично управ-
ление през 1858 г. 
игумен става монах 
Никандри, родом 
от с. Вакъф. Той бил 
близнак и още при 
раждането му е обе-
щан от родителите 

си на манастира. На 
десет години е от-
веден в манастирс-
ката обител. Учил е 
до навършване на 
пълнолетие. На 38 
г. вече е управител. 
По негово време 
манастирът става 
много богат. Земя-
та се обработвала с 
десет чифта волове. 
Овцете и козите до-
стигнали 2500 гла-

ви. Едрият 
д о б и т ъ к 
и конете - 
320 глави. 
Славата на 
манастира 
“Света Тро-
ица” се раз-
простирала 
из всички 
български 
земи. По-
читали го 
християни 
и мюсюл-
мани. По 
всяко вре-
ме имало 

приютени около 70 
души бедни, болни 
и недъгави.

Заради натру-
паните богатства, 
както и поради бор-
бата на българите 
за самостоятелна 
църква, манастирът 
става много изкуси-
телен за гръцкото 
духовенство. Така 
след интриги и кле-
вети през 1870 г. 
гърците успяват да 
премахнат Никан-
дри и да сложат за 
управител чорбад-

била взета в Нацио-
налния исторически 
музей в София.)

Притиснат от го-
дините, Христо Вой-
вода приема мона-
шеския сан и става 
пръв управител на 
манастира, под име-
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жи Андон, грък от 
Голям Манастир. За 
единадесет години, 
обителта е съсипа-
на от гръцкото уп-
равление. Изчезва 
всичкият добитък. 
Дори ханът, прите-
жаван от манастира 
в гр. Одрин, е про-
даден. Светинята 
остава само с голи 
стени.

През 1881 г. в деня 
на празника “Света 
Троица” свободно-
то вече население 
търси сметка за уп-
равлението на чор-
баджи Андон. Упла-
шен, той избягва в 
Кавакли, като лъже, 
че сметките са из-
горели по време 
на Освободителна-
та война. Отново с 
интриги гърчолята 
заблуждават 
младото пра-
вителство, че 
всичко е на-
ред. На бъл-
гарите е запо-
вядано да от-
стъпят манас-
тира. Заради 
неправилни-
те действия 
на управлен-
ците местно-
то население 
е крайно ра-
зочаровано. 
Новоселци и 
вакъфци за-
веждат дело про-
тив манастира за 
връщане на мерата 
си. На 29 май 1882 г. 
Сливенският окръ-
жен съд признава 
правото на селата 
Ново село и Вакъф 
върху земята. Едва 
през 1898 г. на 5 май 
гърците са изгоне-
ни с бой.

През 1909 г. ма-
настирът става де-
вически. От манас-
тир “Св. Теодор Сту-
дитски”, с. Соуджак 
(Студена), дошли 
около 50 монахини, 
като за първа уп-
равителка била из-
брана монахиня Ев-
праксия на 19 август 
1909 г. Тя била много 
енергична и самоот-
вержена игуменка, 
която за краткото си 
управление успяла 
да стабилизира ма-
настира. Обиколила 
почти цяла Бълга-
рия, ходила и до Ру-
сия и донесла много 

парични помощи, с 
които били изпла-
тени манастирски-
те дългове. За цър-
ковната уредба до-
несла много икони, 
дверни завеси, пла-
щеница, одежди и 
др., някои от които 
дарила на околните 
църкви.

души в района на 
Дервенските възви-
шения са разбили 
охраната на керва-
на, която наброява-
ла 6000 войници. 
Пленена била арти-
лерията. Водачът на 
войската, Одринс-
кият бостанджиба-
шия Вели ага също 
бил убит. Търговци-

в двор в Урумкьой 
(днешното с. Индже 
войвода в Централ-
на Странджа). Виж-
да момче свинарче 
с пушка и го под-
гонва на шега, за да 
му вземе оръжието. 
Отеква изстрел и 
войводата се свлича 
облян в кръв. Ране-
ният заповядва да 
доведат невръстния 
стрелец при него. 
Дава му 50 гроша и 
го пуска на свобода 
с думите: “Аз много 
майки съм разпла-
кал, момче, но и ти 
разплака моята.” 
Веднага след това 
припомня една ста-
ра клетва на дру-
гарите си, която те 
всички са дали пре-
ди години - една 
четвърт от плячката 

да оставят за 
съграждане 
на манастир.

Индже бил 
отнесен в пе-
щера близо 
до манасти-
ра “Св. Пе-
тър и Павел” 
( д н е ш н и я 
“Света Трои-
ца”), където 
дълго се ле-
кувал. След 
този момент 
н а с т ъ п в а 
прелом в ду-
шата му. Вой-

водата и неговите 
верни съратници 
Кара Кольо и Хрис-
то Войвода стават 
страшилище за 
главорезите.

След 1819 г. пос-
тъпва на служба в 
Молдова. Купува 
къща в гр. Яш и жи-
вее там с жена си 
Екатерина и детето 
си. Участва с 1000 
души в заверата 
за освобождава-
не на Гърция, като 

вярва, че иде ред 
и на България. На 
22.02.1821 г. бунтов-
ниците превземат 
Яш. В началото на 
юни същата година 
обкръжават манас-
тир “Св. Йоан Кръс-
тител” при селището 
Скуляни, където се 
е укрепила турска 
войска. На помощ на 
обкръжените при-
стига 15 хил. армия. 
На един българин са 
се падали по 20 тур-
ци. В неравната бит-

ка паднал и Индже, 
посечен едновре-
менно от няколко 
ятагана. Жестокото 
сражение е описано 
от Пушкин, заточен 
по това време в Ки-
шинев, намиращ се 
близо до бойните 
действия.

Кара Кольо е 
роден в с. Омарче-
во. Участвал е в дру-
жините на Христо 
войвода и Вълчан 
войвода. Имал е и 
своя дружина. Най-
известен е с това, че 
е бил байрактар на 
Индже и негов най-
доверен човек.

Според предание 
от с. Мрамор се-
мейството на Кара 
Кольо е било замож-
но. Имали са воде-
ница и къшли. Една 
нощ, заради лошото 
време, баща му и 
малката му сестра 
останали да прено-
щуват във водени-
цата. Нападнали ги 
турци, които пред 
очите на стария му 
баща се гаврили 
с момичето. Кара 
Кольо дочул, че на-
около се навъртат 
турци и хукнал към 
воденицата. Като 
видял какво става 
там, грабнал брадва 
и изклал насилни-
ците. Веднага след 
това грабнал оръ-
жието и негов дом 
станала Сакар пла-
нина.

Народът сътво-
рил песни за него. 
Понесла се мълва, 
че може да бъде 
убит само от сребъ-
рен или златен кур-
шум.

Вьлчан вой-
вода обесил од-
ринския владика. 
По време на гръц-
кото управление, на 
един от годишните 
сборове във Вакъф-
ския манастир, при-
стигнал Одрински-
ят владика (грък). 
Височайшият гост 
предупредил чор-
баджи Стамат, че 
Садък паша му пра-
ви бележки, дето из 
Сакар се навъдили 
много хайдути. Той 
увещавал чорбад-
жиите да донасят на 

най-близките кай-
маками, ако видят 
някой от тях. Влади-
ката имал информа-
ция, че Вълчан вой-
вода по това време 
е някъде из Сакара. 
Дори упрекнал до-
макините, че пос-
рещат хайдутите, 
вместо да ги пре-
дадат. Чорбаджи 
Стамат отвърнал, 
че това са техните 
чеда и братя. Из-
бухнал спор и чор-
баджията напуснал 
софрата. Изведнъж 
от гората изкочили 
няколко въоръже-
ни мъже. Владика-
та и протосингелът 
били заловени и от-
ведени при Вълчан. 
Войводата наредил 
да обесят владика-
та на Киндиклий ка-
вак. На другия ден 
чорбаджи Стамат 
заровил тялото. От-
тогава местността, 
намираща се под 
Вишеград, се нари-
ча Владишки гроб.

Касап дере
Между Устрем и 

Радовец се нами-
ра зловещото Ка-
сап дере. Легендата 
разказва как кърд-
жалиите причакали 
хазната, пътуваща 
за Цариград, и бас-
тисали цялата ох-
рана, за да вземат 
златото. Индже раз-
брал за кърджалий-
ския план и изпра-
тил байрактаря си 
Кара Кольо с дружи-
ната му. Хайдутите 
пристигнали, когато 
победителите вече 
поделяли плячка-
та. След кървав бой 
кърджалиите били 
избити.

Златото било 
скрито в пещера в 
района на манас-
тир “Света Троица”. 
Входът на пещерата 
зазидали с речни 
камъни и хоросан. 
На зидарите дали 
по торбичка злато 
и с вързани очи ги 
съпроводили навът-
ре в гората, като им 
казали накъде да 
вървят. Майстори-
те се полакомили. 
По здрач тръгнали 
обратно към скри-
тата хазна. Хайдути-
те очаквали това и 

Индже Вой-
вода е роден 
между 1755 и 1760 
година в Сливен. 
Бил кърджалийски 
войвода. Заедно с 
Кара Фейзи, Кара 
Хасан и Исаоглу са 
разплаквали цяла 
югоизточна Тра-
кия. На 2 май 1799 г. 
Кара Фейзи и Индже 
плячкосват търговс-
ки керван, пътуващ 
от Сливенския па-
наир за Лозенград. 
С конница от 600 

те са се простили с 
около 3 млн. гроша. 
На следващата го-
дина овладяват Ло-
зенград, стигат до 
Чорлу и Силиврия и 
превземат барутни-
те складове на Аза-
атмие. През 1803 г. с 
три хилядна армия 
разбиват султанска-
та войска.

В лятото на 1806 
г., срещу празника 
“Света Троица”, Ин-
дже тръгва да гра-
би из селата. Влиза 
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ги обесили, като на 
вратовете им окачи-
ли златото, с което 
им било платено.

НАРОДЕН 
СЪБОР

Всяка година на 
патронния празник 
на Вакъфския ма-
настир “Света Тро-
ица” се провежда 
традиционният на-
роден събор. Мес-
тността, известна 
още като “Караколь-
овите дупки”, посре-
ща десетки хиляди 
християни повече 

от двеста години.
Историята на това 

живописно кътче е 
много стара и инте-
ресна.

На 800 метра от 
манастира е имало 
антично селище. От-
тук е минавал ста-
ринният път Атеоло, 
известен още като 
Войнишкия път. Той 
е свързвал Аугуста 
Траяна (Ст. Загора) 
и Адрианопол (Од-
рин). За да бъде ох-

раняван участъкът, 
на около 400 м на за-
пад по река Манас-
тирска е построено 
кале. Все още могат 
да се видят остан-
ки от укрепление и 
римско гробище.

По време на пет-
вековното робство 
манастирската оби-
тел е ставала убе-
жище на дружините 
на Христо войвода, 
Кара Кольо, Гарапчи 
Георги, Кара Доб-

ри, Ангел Войвода и 
много други.

На два пъти ма-
настирът е горял. 
Благодарение най-
вече на христия-
ните от околните 
села Срем, Вакъф 
(Устрем) и Еникьой 
(Мрамор), светата 
обител е устояла на 
ударите на време-
то, за да се съхрани 
като религиозно и 
културно средище 
за българите от ре-

гиона.

Материалът е 
подготвен, като са 
използвани местни 
легенди, историята 
на манастира “Све-
та Троица”, изда-
дена през 1911 г. от 
свещеник Михаил 
Попов, родом от с. 
Вакъф, и специално-
то съдействието 
на Веселин Кълвачев 
- управител на му-
зея в Тополовград.
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„Джобен билков наръчник за всеки дом”

КАТАЛОГ от хербарии 
100 БИЛКИ

за ученици, студенти, работещи в 
областта на фитотерапията, любители, 

почитатели и познавачи
Величка ПЕТРОВА

1. Акация 
бяла

Сем. Бобови
Бране: цв. л. май-

юни
Кора - юни

Действие:
К ръв о спир ащо, 

температуропони-
жаващо, слабително, 
понижава стомашна-
та киселинност. 

Употреба:
1. Вътрешно.
Грип, кашлица, 

бронхит, трахео-
бронхит; зъбобол. 
Стомашно -чревни 
болести: гастрит, 
язва, повишена ки-
селинност. Високо 
кръвно налягане.

Невралгия на ли-
цевия нерв, главо-
болие. Ревматизъм. 
Бъбречни и жлъчни 
заболявания. Запек.

2. Външно.
Зъбобол, болно 

гърло.

Важно!
Токсична в голе-

ми дози. Цветът не 
е токсичен.

2. Бабини 
зъби

Сем. Трабузанови
Бране: цъфтяща 

надземна част – 
юни-септември

Действие:
Пикочогонно, по-

лово стимулиращо, 
пречиства кръвта, 
диуретично. 

Употреба:
1. Вътрешно.
И м п о т е н т н о с т, 

стерилитет, възпа-
ление на бъбреците 
и пикочния мехур, 
умствена и физичес-
ка умора, увелича-
ване кърмата при 
родилка, разширени 
вени, възпаление на 
простата, гастрит.

2. Външно.
Хемороиди, гъ-

бички.

Важно!
Дрогата е отров-

на при добитъка.

3. Безсмъртниче
Сем. Сложноцветни
Бране: цветни кошнич-

ки - юни-август

Действие:
Жлъчогонно, противо-

насекомно средство.
Употреба:
1. Вътрешно.
Възпаление на черния 

дроб, бъбреците, жлъч-
ката и пикочния мехур.

2. Външно.
Против насекоми - 

молци.

4. Бласкун
Сем. Устоцветни
Бране: надземна 

част -  юни-август

Действие:
Газогонно и успо-

кояващо. 
Употреба:
1. Вътрешно.
Астма. Болки в сто-

маха и червата, чер-
нодробни заболява-
ния. Главоболие.

Епилепсия. Лош 
дъх в устата.

2. Външно.
За лапи при сто-

машни болки, зъбо-
бол и алергия.

5. Блатен 
тъжник

Сем. Розоцветни
Бране: надземна 

част – юни-август;
корен с коренище - 

след узряване;
на семената - сеп-

тември-октомври

Действие:
Противоревматич-

но, пикочогонно, про-
тивовъзпалително, 
пречиства кръвта.

Употреба:
1. Вътрешно.
Задух, гуша, застой 

на течности. 
Болки в стома-
ха и червата, 
п о в р ъ щ а н е , 
воднянка, глис-
ти. Жълтеница. 
Тумори, лев-
кемия, миоми. 
Подагра, ане-
мия.

Ревматизъм. 
Възпаление на 
пикочните пъ-
тища, диария, 
нефролитиаза, 
цистопиелит.

2. Външно.
Бяло тече-

ние, рани, изга-
ряния, екземи.

6. Босилек
Сем. Устоцветни
Бране: цъфнали 

надземни стръкове - 
юли-август

Действие:
Успокоява душа-

та и тялото, усилва 
сърдечната дейност, 
успокоява детски 
диарии. 

Употреба:
1. Вътрешно.
Възпаление на 

устната кухина, зъ-
бобол. Хроничен гас-
трит, безапетитие. 
Ангина, хроничен 
бронхит, задух, аст-
ма. Нефрит, възпале-
ние на простата, па-
рене при уриниране, 
чревни инфекции, 
метеоризъм. Гной в 
средното ухо, паро-
донтоза.

2. Външно.
Екземи, рани, гър-

лобол, възпаление 
на средното ухо.

Важно! Големи 
дози силно драз-
нят.
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¿Ô.

œÂ.
œÓÒÎÂ‰Ì‡
˜ÂÚ‚˙Ú

œ˙‚‡
˜ÂÚ‚˙Ú

œ˙ÎÌ‡
ÎÛÌ‡

ÕÓ‚‡
ÎÛÌ‡

—Î˙ÌˆÂ ‚ –Ë·Ë.
ƒÌËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‡ÌÌ‡ ÂÒÂÌÌ‡ ÒÂËÚ·‡
Ì‡ Á˙ÌÂÌË ÍÛÎÚÛË.

œÓÒÎÂ‰Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒÂËÚ·‡ Ì‡ ÒÔ‡Ì‡Í
Ë ÎËÒÚÌÓ ˆ‚ÂÍÎÓ. œÓÍË‚‡ÏÂ Ò ÍÓÏÔÓÒÚ Ë
ÓÓÒˇ‚‡ÏÂ.
œ˙ÎÌÓÎÛÌËÂ Ì‡ 4 - 8.00 ˜.

—ÂÂÏ ÂÔË˜ÍË /ÔÓ‰ ÚÛÌÂÎ ˘Â Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë Á‡ 3-4
ÒÂ‰ÏËˆË/. ƒÌËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ë Á‡ ÒÂËÚ·‡
Ì‡ ÏÓÍÓ‚Ë: ì“Û¯ÓÌî, ìÕ‡ÌÒÍËî, ì¡ÓÎÂÓî.
√ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‡ÔËÎ, Ï‡È.
¬˙ÁıÓ‰ˇ˘‡ ÀÛÌ‡ - Í‡È Ì‡ 9 - 12.00 ˜.

œË·Ë‡ÏÂ ÔÎÓ‰Ì‡Ú‡ ÂÍÓÎÚ‡ Ò „‡‡ÌˆËˇ
Á‡ Ú‡ÈÌÓÒÚ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÒÍÎ‡‰Ë‡ÌÂ.

 

 

 

¬ÂÏÂ Á‡ Á‡Ò‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÎÛÍÓ‚ËˆËÚÂ Ì‡ Î‡ÎÂ Ë
Ì‡ˆËÒ. √ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÎÛÍÓ‚ËˆËÚÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡.

√ËÊË Á‡ ÎËÒÚÌËÚÂ ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË.
Õ‡ 13 ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË ˆÂÎËˇ ‰ÂÌ - œÂË„ÂÈ.

ÃÓÊÂÏ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÔÎÓ˘ËÚÂ -
ÎÂıËÚÂ Á‡ ÔÓÎÂÚÌËÚÂ ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË.  ÓÔ‡ÂÏ Ë
‰ÛÔÍËÚÂ Á‡ Ó‚Ó˘ÌËÚÂ ‰˙‚ÂÚ‡ Ë ÎÓÁË.

 

 

Димитър 
СТОянОВ,
биодинамичен 
фермер

Месецът е изключи-
телно важен за земе-
делците. Приключваме 
земеделската година, 
анализираме резулта-
тите и правим цялос-
тен план за следва-
щата. На второ място, 
Луната, съзвездията и 
планетите благоприят-
стват нашата дейност 
с разположение и им-
пулси. Първите дни ни 
дават възможност за 
сеитба на зърнените 
култури – 1 и 2. Дни-
те на Възходяща Луна 
(от 1 до 9 и от 22 до 31) 
като че ли са дадени 
нарочно от Природата 
като количество и като 
качество за нормално 
прибиране на рекол-
тата. Спазвайте зодиа-
калните съзвездия за 
съответните растения. 
За плодна и зърнена 
култура можем да из-
ползваме топлинните 
и светлинните съзвез-
дия. Всичко, прибрано 
в този период, ще за-
пази своето качество 
при съхранение през 
зимата.

През втората седми-
ца се засилва влияни-
ето на земноводните 
импулси от петте пла-
нети, които застават 
пред земни съзвездия 
и ни подсказват, че до 
края на месеца трябва 
да приключим и с поч-
вената обработка.

Практиката показ-
ва, че дълбоката оран 
(копаене) не е за пред-

почитане като краен 
резултат, по-добре да 
разрохкваме и да сеем 
за зелено торене през 
пролетта. Почвата ви-
наги да бъде покрита. 
Може и да мулчираме, 
но сега за предпочита-
не е сеитбата на ръж – 
има богата листна маса 
и подтиска развитието 
на плевелите. Напро-
лет косим, надробява-
ме, заораваме и след 
две седмици можем да 
садим всякакви култу-
ри. По този начин опаз-
ваме и увеличаваме 
почвените организми, 
които са ни най-добри-
те помощници за поч-
веното плодородие.

През следващия ме-
сец след кратка почив-
ка можем да започнем 
засаждането на лози и 
овощни дървета.

За технологията ще 
говорим тогава, но сега 
можем да подготвим 
дупките и канавките. 
Тази дейност става 
само при топлинни и 
светлинни съзвездия 
независимо от вида на 
Луната.

Третото положител-
но качество на месец 
октомври са малкото 
неблагоприятни дни 
– само 13, когато Луна-
та е в Перигей. Небла-
гоприятният момент 
на низходящия Възел 
на 12 попада в нощни-
те часове и няма да го 
отчитаме. Почивайте 
на 13 и планирайте на-
чалото на новата земе-
делска година.

Добри резултати на 
всички!

Биодинамична характеристика на месец октомври 2009 г.
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Червената смрика принадлежи съм се-
мейство Кипарисови, род Смрика (Хвойна). 
Тя е храст или дребно дърво с височина до 
10 метра, с конусовидна, а при старите дър-
вета преминаваща в чадъровидна форма ко-
рона. Младите клонки са зелени, а по-късно 
стават жълто-кафяви. 

Листата са линейни, твърди и остри с дъл-
жина до 20 мм. 

Шишарките са дребни, топчести и лъс-
кавокафяви. Узряват за две години, през ав-

густ-септември. Семеносенето е ежегодно.
Ареалът на червената смрика обхваща 

Средиземноморието, Крим и Кавказ, у нас 
се среща повече в Южна България – Ро-
допите, Сакар планина, по долината на р. 
Струма. Тя е светлолюбив и топлолюбив 
вид, невзискателен към почвените условия. 
Развива се добре и върху сухи, плитки и ка-
менисти почви, но расте бавно.

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.

4.	 Милев	М.,	К.Петкова,	
П.Александров,	Н.Илиев,	Посевни	
материали	от	иглолистни	видове,	
София,	1999	г.

ЧЕРВЕНА 
СМРИКА
Juniperus oxycedrus L.
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Аз ходя. Предпо-
лагам че и ти, драги 
читателю, обичаш пе-
шеходния туризъм. 
Думата туризъм идва 
от френското тур - 
обиколка. Ставаш от 
топлото си легло и 
някой бръмбар в теб 
или извън теб ти каз-
ва: “Тръгвай!”. През 
деня, а и през нощта, 
къде ли не можеш да 
отидеш. И същевре-
менно да видиш, да 
вземеш, да донесеш - 
било то ябълки, било 
идеи. Да разсееш 
грижите си. Всичко е 
лично, зависи от сво-
бодната ти воля...

При всички случаи 
човек тръгва, воден 
от главата си, от ми-
сълта и волята си. 
Ходи извън дома си, 
извън обичайния си 
път, извън познатите 
улици и ресторанти... 
извън задимените с 
пот и парфюми стаи, 
за да помирише вър-
ховете и да вдъхне от 
живеца на потоците.

Но запомнете - ако 
нямате опит, ще ви 
пати главата или от 

Статия от вестник “ЕХО”

Тръгни подготвен  и 
– на добър път!

малкото дрехи, или 
от излишъците, кои-
то сте взели. Затова 
помнете правило-
то - в раничката за 
Витоша е добре да 
има един резервен 
потник и една ризка. 
Може и едни чорапи, 
ако се съмнявате в 
обувките си. Защото 
има поговорка: гла-
вата може на хладно, 
тумбакът - на гладно, 
но краката трябва да 
са на топло. Така че 
логично е за Рила, 
за 3-дневен поход, 
да имате резерв от 
поне 2 чифта чорапи, 
2 ризи и 2 потника, 
пуловер, фланела, 
яке и дъждобран. 
Докато се движиш, 
никога няма да из-
стинеш. Изстива се, 
като стигнеш. Ходил 
съм 100-200 пъти до 
Черни връх - поси-
нял пристигам, но 
като влетя при Ганка 
на върха и се облека 
с риза, пуловер и яке 
– нищо ми няма. Ор-
ганизмът трябва да се 
приучи да издържа и 
на студ, и на глад, но 

връщането към нор-
малното темпо е за-
дължително да става 
навреме. 

Когато стягаш ра-
ницата, имай пред-
вид, че дори авто-
мобилът не върви 
без гориво. Дори да 
си решил да отслаб-
ваш, пак трябва да 
носиш нещо за яде-
не и пийване. Пър-
во, туристът винаги 
трябва да носи вода. 
В Пирин през зимата 
дори “огнената вода” 
е задължителна, ма-
кар и в минимални 
количества. Може да 
е 30-грамова бутил-
чица - но носи я със 
себе си. Може да пос-
лужи за лекарство. За 

хапването е по-слож-
но. Тръгваме компа-
ния. И какво като съм 
водач - всеки да взе-
ме по нещо, а то нак-
рая ясно, че трапеза-
та ще бъде обща. Но 
в отговорностите на 
водача непременно 
влиза задължението 
да преброи хората, 
които потеглят на 
похода, и да ги брои 
след всяка спирка 
и почивка. Особено 
ако условията са по-
сурови. Когато сме в 
планината, като че ли 
ставаме еднакви. От 
друга страна - много 
хора, нрави всякак-
ви. Някой го заболи 
зъб, друг не влиза в 
настроение, започва 

да досажда с оплак-
ванията си от шефа 
или от жената, дето 
го разлюбила... А ред-
но е да вървиш и да 
мълчиш. За да може 
природата да те из-
лекува от всички бо-
лежки и да ти вдъхне 
сила да издържиш 
на новите неприят-
ности, които животът 
ще ти поднесе след 
похода. Планината и 
разходката в нея са 
ни дадени, за да се 
разтоварваме душев-
но и физически, да се 
учим да оцеляваме с 
помощта на приро-
дата.

Важни са и пра-
вилата как да ходим. 
Добре е скоростта 
да е равна и наго-
ре, и надолу, и по 
гладък терен. Пулсът 
ни трябва да е равен. 
Все пак с всяка група 
трябва да има малка 
аптечка, всеки мъж 
трябва да си носи 
освен ножчетата за 
бръснене и по едно 
чисто и ново - за 
евентуална “хирур-
гическа” намеса при 
убождане с трън или 
нещо подобно. 

Добре, тръгнах-
ме. Двадесетина сме. 
Има някои лепки, 
които те задължават 
да слушаш какво е 
ял, защо не е спал, 
кой го мрази... Това 
са психовампири, ко-
ито могат да те лишат 
от най-хубавото - да 
чуеш и усетиш ме-
лодията на гората. И 
още нещо - всеки има 
своя специфична ми-

ризма. А сме тръгна-
ли да усетим Рила. 
Така че спазвайте 
старото пешеходно 
правило – на една 
миризма разстояние 
от другия турист.

Добре е раница-
та да е на опашката. 
Човек е най-як там. 
Препоръчително е 
да имаш и тояга вър-
ху раницата - може да 
потрябва. Но ръцете 
трябва да са свобод-
ни, като крила... Като 
слизаш и се качваш, 
тялото, тазът - центъ-
рът на тежестта, да е 
в синхрон с големите 
подколенни крачни 
мускули. Затова, като 
слизаш, първо клек-
ни и ритни, за да си 
почива триъгълният 
мускул. И пази капач-
ките на коляното!

Иначе, планината 
е живот! Така че, скъ-
пи приятелю, стягай 
раницата и давай на-
пред. Ще усетиш със 
сърцето и душата си 
паметното посла-
ние на Щастливеца 
- опознай Родината, 
за да я обикнеш. Бих 
прибавил, не само 
Родината, животът 
ще ти стане по-скъп, 
ако прибавиш към 
него уханието и пре-
лестите на планина-
та.

Подготви се добре 
и на добър път! Ще 
се срещнем нейде по 
пътеките...

Инж. Радослав 
ГЛАВЧЕВ,

разпространител 
на в. “Ехо”
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Джек ЛОНДОН

Дълго преди да се зазори, станът в Нефи се 
беше раздвижил. Добитъкът бе изкаран на во-
допой и паша. Докато мъжете сваляха веригите 
от колелата и разделяха фургоните, готови за 
запрягане, жените готвеха четиридесет закуски 
на четиридесет огньове. В утринния хлад деца-
та се трупаха около огньовете и тук-там деляха 
местата с последната смяна на нощната стража, 
която сънливо чакаше кафе.

Трябва време, за да се вдигне на крак такъв 
голям керван като нашия, защото бързина-
та му е от най-бавните. И тъй, слънцето се бе 
вдигнало вече от един час и денят беше вече 
неприятно горещ, когато потеглихме от Нефи в 
песъчливата пустош. Никой от местните жите-
ли не ни изпрати. Всички бяха предпочели да 
останат вътре и така да направят тръгването ни 
толкова зловещо, колкото и пристигането ни 
предишната вечер.

И пак се проточиха дълги часове палеща 
жега, и задавящ прах, пелин и пясък, и про-
кълнатата земя. Никакви хорски жилища, нито 
добитък и огради, нито някакъв признак на чо-
вешко същество видяхме ние през този ден, а 
привечер направихме нашия кръг от фургони 
край безводен поток; във влажния му пясък 
изкопахме дупки, в които бавно се просмука 
вода.

Пътуването ни след това остана за мен една 
разпокъсана преживелица. Станувахме толко-
ва много пъти, винаги с фургоните, събрани в 
кръг, че за детския ми ум след Нефи времето се 
проточи бавно и отегчително. Но през цялото 
време всичките ние бяхме завладени от чувс-
твото, че бавно се приближаваме към запла-
шваща ни сигурна гибел.

На ден минавахме средно по петнадесет 
мили. Зная го, защото баща ми беше казал, че 
до Филмор, следващото мормонско селище, 
имало шестдесет мили, а ние станувахме до там 
три нощи. Това означаваше четири дена път. 
От Нефи до последния стан, за който нещо си 
спомням, трябва да сме вървели две седмици 
или по-малко.

Във Филмор жителите се държаха враж-
дебно, както и всичките след Соленото езеро. 
Смееха ни се, когато се опитвахме да си купим 
храна, а дори ни и дразнеха, че сме били мису-
рийци.

Когато навлязохме в селището, пред най-го-
лямата от десетината къщи стояха вързани два 
ездитни коня, прашни и оклюмали. Старецът, за 
когото бях споменал, този с дългата обгоряла 
от слънцето коса и риза от еленова кожа и кой-
то беше нещо като помощник или адютант на 
баща ми, дойде с коня си близо до нашия фур-
гон и с едно кимване посочи изморените осед-
лани коне.

– Не жалят конете, капитане – промърмори 
той полугласно. – И защо ли, да ги вземат мът-
ните, препускат толкова, ако не зарад нас?

СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

Но баща ми вече беше забелязал състоя-
нието на двата коня, а моите любопитни очи 
бяха забелязали него. И бях видял очите му да 
блясват, устните да се стискат и дълбоки бръч-
ки да се врязват в прашното му лице. Това беше 
всичко. Но аз се досетих за какво става дума и 
разбрах, че двата уморени оседлани коня са 
още една зловеща подробност, добавила се 
към нашето положение.

– Чини ми се, че те ни следят, Лабан – забе-
ляза баща ми.

Именно във Филмор видях човека, когото ми 
предстоеше да видя пак. Беше висок, плещест 
мъж, в доста напреднала средна възраст, явно 
с цъфтящо здраве и огромна сила – не само фи-
зическа, но и на волята. За разлика от повечето 
мъже, които бях свикнал да виждам наоколо си, 
беше обръснат. Няколкодневната брада изда-
ваше, че е вече доста побелял. Имаше необик-
новено голяма уста с тънки устни, малко стис-
нати, сякаш му липсваха много предни зъби. 
Носът беше голям, ъгловат и дебел. Лицето 
също беше ъгловато, широко между скулите, с 
масивни челюсти долу и завършваше с високо 
интелигентно чело. А очите, сравнително мал-
ки, раздалечени малко повече от ширината на 
едно око – по-сини от най-сините, които бях 
виждал.

Бях го видял за първи път на мелницата във 
Филмор. Татко с неколцина от нашите мъже 
беше отишъл там, за да се опита да купи браш-
но, а аз от любопитство да видя повече наши 
неприятели не бях послушал майка си и се бях 
промъкнал незабелязано с тях. Този мъж бе 
един от четиримата или петимата, които стояха 
на купчинка с мелничаря по време на разгово-
ра.

– Видя ли го тоя тип с гладкото лице? – попи-
та Лабан баща ми, след като бяхме излезли вън 
и се връщахме в стана.

Татко кимна.
– Е, това е Лий – продължи Лабан. – Виждал 

съм го в Соленото езеро. Мръсник и половина. 
Има деветнайсет жени и петдесет деца, както 
се разправя. И направо побъркан на тема ре-
лигия. Защо ли ни следи през тая проклета от 
бога земя?

Мудното ни обречено пътуване продължа-
ваше. Малките селища, където водата и почва-
та позволяваха да се живее, бяха по двадесет 
до петдесет мили едно от друго. Деляха ги пе-
съчлива киселинна пустош и суша. И във всяко 
селище мирните ни опити да купим храна бяха 
напразни. Отказваха ни грубо и питаха кой от 
нас им е продавал храна, когато сме ги напъди-
ли от Мисури. Нямаше никакъв смисъл да им 
обясняваме, че сме от Арканзас. Ние наистина 
бяхме от Арканзас, но те настояваха, че сме ми-
сурийци.

В Бивър, на пет дена път от Филмор, пак ви-
дяхме Лий. И пак видяхме уморени от препус-
кане коне, вързани пред домовете. Но в Паро-
уън не го видяхме.

Седар сити беше последното селище. Лабан, 
който бе отишъл напред, се върна да докладва 
на татко. Първите му новини бяха показателни.

– Видях Лий да препуска от селището, когато 
аз влязох, капитане. И в Седар сити има повече 
мъже и коне, отколкото човек би рекъл за тако-
ва градче.

Но ние нямахме никакви неприятности в се-
лището. Само отказаха да ни продадат храна, а 
иначе ни оставиха на мира. Жените и децата си 
стояха по домовете, а някои мъже, макар и да 
се появяваха тук-там, не влизаха в нашия стан 
да ни дразнят.

Именно в Седар сити умря бебето на Уейн-
райт. Спомням си как госпожа Уейнрайт плаче-
ше и се молеше на Лабан да се помъчи да наме-
ри малко краве мляко.

– То може да спаси живота на бебето – казва-
ше тя. – А те имат краве мляко. Аз видях дойни 
крави с очите си. Иди, моля ти се, Лабан. Нищо 
няма да ти стане, ако се опиташ. Най-много да 
ти откажат. Но няма да откажат, кажи им, че е за 
бебе, за едно мъничко бебе. Жените на мормо-
ните имат майчински сърца. Не биха могли да 
откажат една чаша мляко за мъничко бебенце.

И Лабан се опита. Но както разправи после 
на татко, не е могъл да види нито една мормон-
ска жена. Видял само мъже мормони, а те му 
отказали.

Това беше последното мормонско селище. 
Отвъд се простираше безплодната пустиня, а 
на другия й край – страната на мечтите, да, ми-
тичната страна Калифорния. Когато фургоните 
ни излязоха от градчето рано сутринта, седнал 
до баща си на капрата, видях Лабан да дава воля 
на чувствата си. Бяхме изминали може би поло-
вин миля и се изкачвахме на ниско възвишение, 
което щеше да скрие Седар сити от погледа ни, 
когато Лабан обърна коня си, спря го и се из-
прави на стремената. Там, където беше спрял, 
имаше прясно изкопан гроб и аз разбрах, че е 
за бебето на Уейнрайт – не беше първия наш 
гроб, след като бяхме прехвърлили планините 
Уасач.

Това беше фигура на прокобник. Стар и из-
пит, с дълго лице, хлътнали бузи, сплъстена, об-
горена от слънцето коса, която стигаше до под 
раменете на ризата му от еленска кожа, чертите 
му бяха изкривени от омраза и безсилен гняв. 
Прихванал дългата си пушка с ръката, с която 
държеше поводите, той се закани с юмрук сре-
щу Седар сити.

– Господ да ви прокълне всички ви! – завика 
той. – И децата и неродените ви рожби! Суша да 
погуби нивите ви! Пясък да ядете, подправен с 
отровата на гърмящи змии! Да се вгорчи вода-
та на изворите ви! Дано…

Тук думите му станаха неясни, понеже фур-
гоните ни продължиха нататък, но повдигащи-
те се рамене и заканващият се юмрук показва-
ха, че само е започнал проклятието си. Това, че 
изразяваше общото чувство на кервана, про-
лича на многото жени, които се наведоха от 
фургоните, извадили мършави ръце и затресо-
ха кокалести, обезформени от работа юмруци 
срещу последното огнище на мормонството. 
Един мъж, който вървеше в пясъка и подкарва-
ше воловете на фургона зад нашия, се изсмя и 
размаха остена си. Той беше нещо необичайно, 
този смях, защото от дълги дни не се бе чувал 
смях в кервана.

– Начеши ги хубавичко, Лабан – насърчи го 
той,– и аз мисля като теб.

И както керванът си вървеше напред, аз все 
се обръщах към Лабан, изправил се в стреме-
ната край гроба на бебето. Беше наистина чуд-
новата фигура, с дългата коса, с мокасините и 
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навоите с ресни. Еленовата му риза бе толкова 
стара и захабена, че на места от нея висяха пар-
цаливи влакна, някога красиви пискюли. Беше 
целият в развели се дрипи. Спомням си, на 
кръста му се клатушкаха мръсни кичури коса, 
които по време на пътуването ни след проли-
вен дъжд ставаха лъскаво черни. Аз знаех, че 
това са скалпове на индианци и видът им вина-
ги ме вълнуваше.

– Това ще му дойде добре – забеляза баща 
ми, повече на себе си, отколкото на мен. – От-
кога вече чакам да избухне.

– Иска ми се да се върне, че да вземе два три 
скалпа – обадих се аз.

Баща ми ме изгледа въпросително.
– Не ги обичаш мормоните, а синко?
Аз поклатих глава и усетих да ме изпълва и 

обзема непонятна омраза.
– Като порасна – казах след миг, – ще ходя да 

ги убивам.
– Хей, Джеси! – чу се гласът на майка ми от 

вътрешността на фургона. – Я си затваряй уста-
та веднага! – И на баща ми: – Как не те е срам да 
оставиш момчето да говори така!

Двудневното пътуване ни доведе до планин-
ските ливади и тук, далече от последното сели-
ще, не сложихме фургоните в кръг. Те си бяха 
горе-долу в кръг, но имаше много пролуки и 
колелата не бяха стегнати с вериги. Правеха се 
приготовления да останем цяла седмица. До-
битъкът трябваше да си отпочине за истинска-
та пустиня, макар че и това си беше същинска 
пустиня. Наоколо ни се виждаха същите нис-
ки пясъчни хълмове, но бяха обрасли с ред-
ки храсталаци. Равнината беше песъчлива, но 
имаше малко трева – повече, отколкото бяхме 
виждали от много дни насам. На не повече от 
стотина стъпки от стана имаше слабо ручейче, 
което едва задоволяваше нуждите на хората, 
но по-надолу край леглото му други малки ру-
чейчета се стичаха от склоновете на хълмовете 
и там пояхме добитъка.

Спряхме на стан рано този ден и понеже 
смятахме да останем една седмица, жените 
се заеха да прегледат мръсните дрехи с наме-
рението да се заловят с прането им сутринта. 
Всички работеха, докато се свечери. Някои 
от мъжете кърпеха такъмите, други поправя-
ха рамките и железните части на фургоните. 
Имаше много нажежаване и коване на желязо 
и затягане на болтове и гайки. Спомням си, че 
видях Лабан да седи с кръстосани крака в сян-
ката на един фургон и да шие до здрачаване 
чифт нови мокасини. Той беше единственият в 
нашия керван, който носеше мокасини и дрехи 
от еленска кожа, и аз имах впечатлението, че не 
беше с нас, когато напуснахме Арканзас. Също 
така, той нямаше нито жена, нито семейство, 
нито свой фургон. Единственото, което прите-
жаваше, беше конят, пушката, дрехите, с които 
лягаше и ставаше, и едно-две одеяла, оставени 
във фургона на Мейсън.

И на другото утро удари нашият час. На два 
дена път от последното мормонско селище, 
уверени, че наблизо няма индианци и без да се 
опасяваме изобщо за тях, за първи път не бях-
ме съединили фургоните с вериги в сключен 
кръг, нито сложили пазачи на добитъка, нито 
пък нощна стража.

Събуждането ми беше като кошмар. То настъ-
пи неочаквано като гръмотевица. Бях в първия 
миг само буден, без да мога да съобразя нещо, 
и единствено се мъчех да анализирам и опре-
деля различните шумове, от които се състоеше 
тази неспираща гръмотевица. Чувах близки и 
далечни пушечни изстрели, викове и ругатни 
на мъже, писъци на жени и плач на деца. След 
това можах да различа пукот и свирене на кур-

шуми, които се удряха в дървото и желязото на 
колелата и долнището на фургоните. Който и да 
стреляше, се целеше много ниско.

Когато взех да се надигам, майка ми, която 
явно тъкмо се обличаше, ме притисна надолу с 
ръка. Татко вече станал и излязъл по това вре-
ме, изведнъж се втурна вътре.

– Излизайте! – извика той. – Бързо! Лягайте 
на земята!

Той не губеше време. С един замах, който 
беше почти като удар, толкова беше бърз, той 
ме подхвана и буквално изхвърли от задния 
край на фургона. Едва успях да отпълзя настра-
на, когато майка, татко и бебето тупнаха един 
връз друг на същото място.

– Тук, Джеси! – извика ми татко и аз се при-
съединих към него да изгребвам пясъка зад 
прикритието на едното колело на фургона. Ра-
ботехме бясно и с голи ръце. Майка ми също се 
присъедини.

– Продължавай, направи дупката по-дълбо-
ка, Джеси – заповяда татко.

Той се изправи и се втурна нанякъде в дрез-
гавата светлина и тичайки, даваше разни запо-
веди. (Сега вече знаех фамилното си име. Аз 
бях Джеси Фанчър. Баща ми беше капитан Фан-
чър.)

– Легни! – чувах го аз. – Укрий се зад колелата 
на фургоните и се окопай в пясъка! Семейните, 
изкарайте жените и децата от фургоните! Спри 
огъня! Не стреляй повече! Спри огъня и бъди 
готов за атаката, когато дойде! Неженените, 
присъединеге се към Лабан на дясното крило, 
Кокрейна на лявото и към мен в центъра! Не се 
изправяй! Пълзи!

Но атака не идваше. Усиленото и нередов-
но обстрелване продължи четвърт час. Загуби 
бяхме понесли в първите мигове на изненада-
та, когато някои рано ставащи мъже са били 
хванати неприкрити в светлината на огньовете, 
които са палили. Индианците – защото Лабан 
заяви, че са били индианци – бяха ни нападна-
ли от откритото пространство и стреляха сре-
щу нас лежешком. Татко се подготвяше за тях 
в нарастващата светлина. Неговата позиция 
беше близо до дупката, в която лежах с майка 
ми, и затова го чух, когато извика:

– Сега!… Всички заедно!
Отляво, отдясно и от центъра нашите пушки 

изтрещяха в залп. Бях подал главата си да видя 
и можех да различа не един улучен индианец. 
Техният огън тутакси спря и ги видях да при-
бягват назад през откритото пространство и да 
влачат със себе си мъртвите и ранените.

В същия миг  всички се заловиха за работа. 
Докато подреждаха фургоните в кръг с про-
цепите навътре и ги връзваха с вериги (видях 
жени и малки момчета, и момиченца да натис-
кат с всички сили спиците на колелата, за да 
помогнат), ние направихме сметка на загубите 
си. Първата и най-тежка беше, че и сетното ни 
добиче е било отвлечено. После, паднали край 
огньовете, които са палили, лежаха седем от 
нашите мъже. Четирима бяха мъртви, а остана-
лите трима на умиране. Жените се занимаваха 
с други ранени мъже. Малкият Риш Хардейкър 
бе ранен в ръката от куршум. Беше едва шест-
годишен и аз си го спомням да гледа със зяп-
нала уста в скута на майка си как баща му пре-
вързва раната. Малкият Риш бе спрял да плаче. 
Аз виждах сълзите по бузите му, когато учудено 
гледаше върха на счупената кост, щръкнала от 
раната между китката и лакътя.

Баба Хуайт бе намерена мъртва във фургона 
на Фоксуел. Тя беше дебела и безпомощна стара 
жена, която никога не правеше нищо друго ос-
вен да седи и да пуши лула. Беше майка на Аби 
Фоксуел. Убита беше и госпожа Грант. Мъжът й 

седеше до трупа й. Беше много спокоен. В очи-
те му нямаше сълзи. Само седеше там с пушката 
си на коленете и никой не го закачаше.

По указанията на баща ми хората работе-
ха като бобри. Мъжете изкопаха голям окоп в 
центъра на корала, като направиха бруствер от 
изкопания пясък. В този окоп жените занесоха 
завивки, храна и разни други необходими неща 
от фургоните. Всички деца помагаха. Нямаше 
хленчене и почти никаква възбуда. Трябваше 
да се върши работа, а всички ние бяхме хора, 
родени за работа.

Големият окоп беше за жените и децата. Под 
фургоните по целия кръг изкопаха нисък окоп 
и направиха насип отпред. Той беше за бойци-
те.

Лабан се върна от разузнаване. Той доклад-
ва, че индианците се оттеглили горе долу на 
половин миля и държали пау-уау военен съвет. 
Видял ги също да отнасят от бойното поле шес-
тима свои бойци, трима от които – каза той 
– били мъртви.

През цялата сутрин от този първи ден от 
време на време забелязвахме облаци прах, 
които говореха за придвижване на значителни 
отреди конници. Тези облаци идваха към нас и 
ни затваряха в кръг от всички страни. Но ние 
не виждахме нито едно живо същество. Само 
един облак прах се понесе в обратна посока от 
нас. Беше голям облак и всички казваха, че това 
е нашият добитък, откарван от врага. И нашите 
четиридесет огромни фургона, прехвърлили 
скалистите планини и преминали половината 
континент, стояха в безпомощен кръг. Без до-
битък те не можеха да тръгнат нататък.

По пладне Лабан се завърна от ново разуз-
наване. Бил видял нови индианци да прииж-
дат от юг, което показваше, че сме обкръжени. 
По същото това време видяхме десетина бели 
мъже да излизат на билото на нисък хълм към 
изток и да гледат към нас.

– Това решава въпроса – каза Лабан на татко. 
– Индианците са били подучени.

– Те са бели като нас – чух Аби Фоксуел да 
казва недоволно на майка ми. – Защо не дойдат 
при нас?

– Те не са бели – обадих се аз, като гледах под 
око да не ме плесне мама. – Те са мормони.

Тази нощ, след като се стъмни, трима от на-
шите младежи излязоха тайно от стана. Аз ги 
видях да тръгват. Бяха Уил Адън, Ейбъл Мили-
кън и Тимоти Грант.

– Отиват в Седар сити да молят за помощ 
– каза баща ми на майка, докато хапваше нещо 
на бърза ръка за вечеря.

Майка ми поклати глава:
– Има достатъчно мормони да те чуят, ако се 

провикнеш от стана – отговори тя. – Щом те не 
искат да помогнат и не са се показали, значи и 
тия от Седар сити няма да помогнат.

– Но има дори мормони и лоши мормони… 
– започна татко.

– Досега не сме намерили добри – прекъсна 
го тя.

Чак сутринта чух за завръщането на Ейбъл 
Миликън и Тимоти Грант, но много скоро не бях 
чул само аз. Целият стан бе покрусен от това, 
което те разказаха. Тримата изминали само ня-
колко мили, когато били спрени от бели мъже. 
Щом Уил Адън заговорил и казал, че са от 
кервана на Фанчър и отиват в Седар сити за по-
мощ, те го застреляли. Милисън и Грант успели 
да избягат и да се завърнат с новината и тя уга-
си последната надежда в сърцата на всички ни. 
Белите бяха зад гърба на индианците и нас ни 
чакаше толкова дълго предусещаната гибел.

Превод Сидер Флорин
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Мария ИВАНОВА 

Лабиринтът е единична пътека, която от 
входа те въвежда до центъра. Това е древен, 
архетипен модел, който е бил открит в пове-
чето култури по света. Историята на лаби-
ринтите може да бъде проследена 5000 го-
дини назад във времето.

Двата основни архетипа на лабиринта са 
класическият лабиринт със седем окръжнос-
ти и средновековният лабиринт с 11 окръж-
ности, от който произхождат различните ва-
рианти на съвременните лабиринти. 

Лабиринтът е едно от най-древните сред-
ства за съзерцаване, които човечеството 
познава и използва за своето личностно и 
духовно развитие. Той е отпечатък, блупринт 
на трансформацията. Лабиринтът представ-
лява древна (медитативна) практика, коя-
то успокоява ума, забавя потока от мисли, 
събужда вътрешните усещания и интуиция. 
Чрез него можем да получим подкрепа и яс-
нота, отговори на въпросите ни или помощ 
в поставянето на целите ни по пътя.  Както 
Свети Августин е казал: Solvitur Ambulando 
– нещата се разрешават в движение. 

Лабиринтът е отлично средство за  себеот-
криване и себепознание. Отворен е за всеки, 
независимо от неговата религия и духовен 
път. Не съществува догма, която да е обвър-
зана с лабиринта, както и не съществува пра-
вилен или погрешен начин за вървенето по 
него. Окръжностите на лабиринта създават 
неутрално пространство, което едновре-
менно предлага и убежище: защитено и све-
щено място, в което можем да се свържем с 
вътрешното си аз и с духовния свят.  Когато 
вървим към центъра на лабиринта, симво-
лично наближаваме своя вътрешен, духовен 
център. И тази разходка отразява и пътя в 
живота, защото лабиринтът е метафора и на 
житейския път, който извървяваме. Отразява 
пътя към центъра на дълбокото ни и истин-
ско същество. Започваш своя път отвън и го 
приключваш отвътре: отговорът се крие от-
вътре. Това е медитация, символичен път на 
поклонение, който кара ума да притихне, за 
да можеш да се завърнеш във външния свят 
с отворено сърце и с по-дълбоко и чисто 
разбиране за себе си. И както всички пъте-
шествия, и това започва с една единствена 
крачка.

В този лабиринт не можеш да се загубиш. 
Има лабиринти, пълни със завои, криволи-
чещи и задънени улици, и човек се загубва в 
пъзела, който трябва да разреши. В този ла-
биринт човек не може да се загуби, защото 
входът и изходът е един и същ. Независимо 
от сложността на лабиринта при всички слу-
чаи пътят към центъра е един. Затова един-
ственото решение, което трябва да вземем,  
е, ще влезем или не?

Малко история

Най-ранните следи от лабиринти са наме-
рени, издълбани в кост от мамут, намерена 
в пещера в Сибир, и датират от 5000 години 
пр.н.е. Ранни следи от лабиринти намира-
ме в древни пещерни рисунки в Испания от 
2000 г.пр.Хр., Италия и Мароко. Също така са 
намерени изображения на лабиринти върху 

лаБириНтЪт
древни монети от Крит.

По времето на Римската империя са раз-
пространени лабиринти с квадратна форма.

В средновековието класическият лаби-
ринт започва да включва в себе си и хрис-
тиянска символика, като често ги изобра-
зяват върху пода на християнските църкви. 
Тези лабиринти са били използвани и като 
заместители на дългите и изтощителни пок-
лоннически странствания до Йерусалим. Във 
френските катедрали ги наричали „Пътя до 
Йерусалим”. През Средновековието от 80 
катедрали на италианска и френска земя 22 
били с лабиринти.

Най-известният средновековен лабиринт, 
запазен до днес, се намира във Франция, в 
катедралата Шартр. Завършен е през 1201 
година и представлява лабиринт с 11 окръж-
ности. 

Традицията на ходенето по лабиринт се 
възобнобновява през седемдесетте години, 
като започват да ги полагат в паркове, дво-
рове, университети, училища, болници, цър-
кви, духовни центрове и дори и в затвори. 

класически лаБириНт 
сЪс 7 окрЪжНости

Това е най-старият модел на лабиринт. 
Седемте окръжности символизират седемте 
чакри. Когато вървим по лабиринта, той кара 
жизнената енергия да се придвижва по оп-
ределен начин през тялото ни. Започваме да 
вървим през третата чакра, после през вто-
рата, придвижваме се към първата, четвър-
тата, седмата, шестата и накрая, преди фина-
ла, стигаме до петата.

Причините да тръгнем по лабиринта могат 
да бъдат най-различни. Може да сме подтик-
нати от желанието си да се свържем с приро-
дата, да се откъснем от хаоса на ежедневие-
то, да се освободим от стреса, да потърсим 
отговори на различни въпроси, да успокоим 
потока от мисли, да разрешим даден про-
блем, да потърсим вътрешен покой, да пос-
тигнем съзнателен живот, да увеличим про-
дуктивността си или да получим творческо 
вдъхновение. Движението по лабиринта от-
прищва вътрешните ни творчески процеси, 
помага на ума да постигне състояние на ме-
дитативен покой, стимулира въображението, 
събужда интуицията и открехва възможно-
стите за спонтанно реагиране.

Лабиринтът не е обвързан с никаква дог-
ма, поради което е отворен за хора от вся-
каква възраст, религия, опит и потекло. Той 
е универсален символ, отворен към личното 
намерение на всеки.

Поради това, че не съществува “правилен“ 
начин за вървенето по лабиринта, не е нуж-
на никаква предварителна подготовка. Хора-
та вървят по него в мълчание и не е нужно да 
изразяват с думи преживяното по пътя. Цел-
та на пътешествието по лабиринта е самото 
пътешествие. 

Всички основни религии съдържат в себе 
си учение за духовното странстване на ге-
роя, за пътя, който трябва да извърви, за да 
развие в себе си състрадателност и способ-
ност да отвръща на света с яснота и мъд-
рост. Вървенето по лабиринта се е развило 
като метафора на това духовно пътешествие. 

Всички ние сме странници по пътя на съзна-
телното съществуване и откриването на на-
шата истинска същност. Смисълът на пътя не 
е придобиването, а освобождаването от при-
тежанията ни.

Всяко пътешествие започва с една един-
ствена крачка. Както всяко едно пътешест-
вие, това в лабиринта също носи онова, кое-
то сам човек вложи в него. Важно е намере-
нието, с което е тръгнал.

А то може да бъде най-различно: скръб, 
медитация, духовна трансформация, лече-
ние, намаляване на стреса, семейни пробле-
ми, въпроси, свързани с работата, получава-
не на отговори, тиймбилдинг, церемония.

Независимо от броя на окръжностите, 
като всеки поклонически път и този се със-
тои от 3 фази:

1. Влизане и движение към центъра.
2. Време, прекарано в центъра.
3. Напускане на центъра и завръщане към 

външния свят.
Задачата е да се върви по лабиринта в 

състоянието на наблюдател. Да бъдеш ед-
новременно наблюдаван и наблюдаващ. 
Докато вървиш, наблюдавай какво усещаш, 
чувстваш и мислиш. Осъзнай го, поеми дъл-
боко въздух и го пусни, освобождавайки 
съзнанието си за следващия момент.

Изследвай лабиринта и открий своя уни-
кален начин да вървиш по него, той отразява 
твоите лични вярвания и ценности. Довери 
се на вътрешната си мъдрост. Довери се на 
краката си. Понякога вървенето по лабирин-
та без определена цел или намерение може 
да доведе до прекрасни преживявания, в 
които да намериш отговор на въпроси, кои-
то дори не си задал. 

Енергията на лабиринта задвижва редица 
емоционални, мисловни и енергийни проце-
си в теб, резултата от които можеш да усетиш 
веднага, или много след като си излязъл от 
него. Затова, ако не получиш прозрения вед-
нага, не си мисли, че ходенето по лабирин-
та е било напразно. За някои неща понякога 
трябва време.

Всичко, което преживееш в лабиринта, е 
метафора на живота ти. Лабиринтът ще отра-
зи онова, от което се нуждаеш да видиш.

Насоки за вЪрвеНе 
по лаБириНта

Освободи се от очакванията си. Послание-
то на лабиринта често е завоалирано. Просто 
се отпусни и се отдай на пътеката на съзерца-
нието.

Изчисти ума си и усети своето дишане. На-
блюдавай се. Обърни внимание на всичко, 
което преживяваш по пътя.

Позволи на тялото си да намери своя соб-
ствен ритъм. Някой ще пожелае да мине ла-
биринта тичешком, друг - стъпка по стъпка, 
трети - танцувайки.

Лабиринтът е двупосочна улица. Възмож-
но е да се разминеш и с други хора. Тези, кои-
то влизат, ще срещнат тези, които излизат. 
Може ти да задминеш някого или пък друг да 
те задмине. Ако отстъпиш настрана, запомни 
мястото си и продължи нататък.

Възможно е в теб да изникнат различни 
усещания и емоции. Отпусни се, дишай и ги 
остави да си вървят, освобождавайки съзна-
нието ти за следващия момент. 

И запомни: всичко, което ти си случи 
в лабиринта, може да бъде погледнато 
като метафора.
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III  част

Експериментални 
доказателства за 
съществуването 
на съзнателно 
“аз”

Дотук анализирах-
ме недостатъците 
на механистичното 
разбиране за съзна-
нието и се докосна-
хме до историята 
на проблема разум-
тяло. В хода на на-
шата дискусия въве-
дохме концепцията, 
че разумът взаи-
модейства с мозъ-
ка приблизително 
по същия начин, по 
който програмистът 
взаимодейства с 
компютъра. Скеп-
тично настроените 
биха попитали дали 
съществуват някак-
ви преки доказател-
ства в подкрепа на 
това твърдение. Да, 
наистина съществу-
ват, макар че както 
всички емпирични 
доказателства те 
също са предмет на 
разнообразно тъл-
куване. Примери за 
открития, които по-
казват, че разумът е 
независим от мате-
риалния мозък и от 
тялото, ни дават из-
следванията на пре-
живявания близо до 
смъртта (ПБС) и на 
спомените за пре-
раждане.

ПБС включват пре-
живявания извън тя-
лото - пациенти раз-
казват как по време 
на тежко заболяване 
или на физическа 
травма, довела ги 
до състояние на без-
съзнание, са видели 
физическото си тяло 
и свързани с него 
събития от перспек-
тива извън тялото. 
Типичният случай е 
на пациенти, оживе-
ли след инфаркт, кои-
то разказват как от 

някаква точка извън 
тялото си са наблю-
давали усилията на 
медицинския екип да 
ги върне към живот. 
Според стандарт-
ното мнение на ме-
диците в такива мо-
менти нормалното 
функциониране на 
мозъка (както показ-
ват някои мозъчни 
вълни) е разстроено 
и пациентът би тряб-
вало да е в безсъзна-
ние, ако се приеме, 
че съзнанието наис-
тина е само проява 
на мозъка.

Въпреки че на из-
вестен процент от 
проучванията за ПБС 
не може да се разчи-
та, немалко от из-
следванията са дело 
на хора с безупречна 
научна репутация. 
Например д-р Май-
къл Б. Сейбъм, кар-
диолог, преподава-
тел в Медицинския 
факултет на универ-
ситета в Емъри. Д-р 
Сейбъм бил открит 
скептик по отноше-
ние на ПБС, но след 
като изследвал ре-
дица подобни слу-
чаи, променил схва-
щанията си.

Д-р Сейбъм съста-
вил контролна група 
от 25 “рутинни” сър-
дечноболни пациен-
ти, които са пре-
карвали сърдечни 
кризи, но никога не 
са имали преживя-
вания извън тялото. 
Сейбъм ги помолил 
да опишат идване-
то си в съзнание 
след инфаркта. От 
тях 20 направили 
груби грешки при 
описването на сър-
дечно-пулмоналната 
реанимация (СПР) в 
болнична обстанов-
ка, трима направили 
правилно, но непъл-
но описание и двама 
заявили, че не знаят 
нищо за СПР.

Другата група се 
състояла от 32 па-
циенти, които раз-
казвали за преживя-

вания извън тялото. 
26 от тях направили 
общо визуално опи-
сание на кризата си в 
близост до смъртта, 
6 описали в детайли 
своето връщане към 
живота и тези детай-
ли съответствали на 
отразеното в меди-
цинските доклади, а 
разказът на един от 
тях бил “изключител-
но точен при описа-
нието на външните 
особености, техни-
ката и последовател-
ността на СПР”.

От контролната 
(“рутинната”) група 
нито един човек не 
могъл да направи 
подробно описание 
на медицинските 
процедури, свърза-
ни със завръщане-
то към живота, до-
като от групата на 
хората с преживя-
вания извън тялото 
6 направили това, 
въпреки че в онзи 
момент би трябвало 
да бъдат в безсъзна-
ние. Това, както и 
други изследвания 
принудили Сейбъм 
да приеме, че ПБС 
на пациентите са ре-
ални. Някои лекари, 
които се съмняват в 
реалността на ПБС, 
изказват предполо-
жение, че е възмож-
но пациентите да са 
били в полусъзна-
ние и затова после 
да са успели да си 
спомнят своите пре-
живявания. Сейбъм 
обаче отбелязва, че 
в разказите на тези 
от пациентите, кои-
то по време на опе-
рацията случайно 
са останали в полу-
съзнание, липсват 
визуални усещания 
и има силна тенден-
ция към описание 
на кошмари, дока-
то при пациентите с 
ПБС се описват ярко 
визуални и много 
приятни усещания.

Други изтъкват 
възможността ПБС 
да са продукт на оп-
ределена култур-
на или религиозна 
закваска, която по 
някакъв начин под-
тиква пациента да 
си представя ПБС. 
Изследвайки тази 
възможност, Сейбъм 
интервюира огро-
мен брой пациенти 
и открива, че ПБС 
са се случвали на 40 
процента от случай-
но интервюираните 
лица, независимо от 
тяхната възраст, пол, 
раса, местоживеене, 
размер на семейната 
общност, степен на 
образование, профе-
сия, религиозно въз-
питание, посещава-
не на църква или не 
и на коя църква или 
пък предварителна 
информираност за 
съществуването на 
ПБС.

Д-р Ръсел Нойс и 
д-р Ричард Блачър 
изказват предполо-
жението, че ПБС са 
психична реакция 
в отговор на усеща-
нето за надвиснала 
смърт, опит на егото 
да се съхрани, като 
се спаси в един по-
лет на фантазията. 
Сейбъм обаче показ-
ва, че ПБС са регист-
рирани и в случаи на 
неочаквана криза, 
която изправя чо-
века пред прага на 
смъртта. Например 
един мъж описва 
следното: “Вървях 
през паркинга, за да 
се кача в колата си... 
Загубих съзнание. Не 
си спомням как съм 
паднал на земята. 
Следващото нещо, 
което си спомням, 
е, че бях над колите, 
носех се във въздуха. 
Усещането наистина 
беше странно, едно 
усещане за носене 
из въздуха. Всъщ-
ност гледах надолу 

към собственото си 
тяло, към което се 
спуснаха четири-пет 
души. Чувах и раз-
бирах всичко, което 
тези хора казваха.”

Въз основа на 
широкомащабните 
си проучвания и на 
задълбочения ана-
лиз на различните 
алтернативни обяс-
нения Сейбъм стига 
до следното заклю-
чение по проблема 
разум-мозък: “Ако 
човешкият мозък 
наистина се състои 
от два основни еле-
мента – “разумът” и 
“мозъкът”, – възмож-
но ли е шокът пред 
прага на смъртта по 
някакъв начин да 
предизвиква у реди-
ца индивиди крат-
котрайно отделяне 
на разума от мозъ-
ка?... Моите лични 
убеждения по този 
въпрос клонят в 
тази посока. Изглеж-
да, че хипотезата за 
напускането на тяло-
то най-точно  съот-
ветства на данните, 
с които разполага-
ме... Възможно ли 
е разумът, отделящ 
се от физическия 
мозък, да бъде по 
своята същност ду-
шата, която според 
някои религиозни 
учения продължава 
да съществува след 
телесната смърт? По 
мое виждане тъкмо 
това е решителният 
въпрос, който поста-
вят пред нас разка-
зите за ПБС.”

Нерядко докла-
дите за спомени от 
предишни животи 
биват опорочавани 
от грешки и измами, 
но в същото време 
се провеждат и взис-
кателни, безпри-
страстни изследва-
ния, дело на серио-
зни учени. Един 
такъв изследовател 
е Йън Стивънсън, 

професор по психиа-
трия от университе-
та във Вирджиния. 
Стивънсън прави 
широки проучвания 
върху спонтанни 
спомени за прераж-
дане, разказвани от 
деца. В някои слу-
чаи той успява с по-
ложителност да до-
каже онова, което 
детето твърди, като 
за целта старател-
но събира подроб-
ности за местата и 
хората, описвани от 
детето, включител-
но и за починалия 
човек, за когото то 
твърди, че някога е 
било. Стивънсън по-
лага особени грижи 
да отсява измисли-
ците и така успява да 
събере и да докаже 
много от разказите.

Ето един пример. 
Шукла, дъщеря на 
железничар от Бен-
гал. Когато била 
малка, тя люлеела в 
ръце една възглав-
ница и я наричала 
Мину. Шукла се дъ-
ржала така, сякаш 
Мину й е дъщеря, а 
освен това “разго-
варяла” с бащата на 
Мину и с двамата му 
братя. Според Шук-
ла те живеели в Бхат-
пара и тя настоявала 
родителите й да я 
заведат там. Бащата 
на детето се заинте-
ресувал и открил, че 
в Бхатпара е живяла 
жена на име Мана, 
която няколко годи-
ни по-рано почина-
ла, оставяйки съпруг 
и малка дъщеричка 
на име Мину. Бащата 
на Шукла се убедил, 
че неговата дъщеря 
преди е била съща-
та тази Мана. Когато 
завели детето в Бха-
тпара, то посочило 
къщата, в която Мана 
живяла. А после 
сред група от над 30 
непознати разпозна-
ло съпруга на Мана, 
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нейната свекърва, 
братята на съпруга 
й, както и малката 
Мину. Тези и много 
други подробности 
били задълбочено 
проучени и потвър-
дени.

Стивънсън се от-
нася скептично към 
известната техника 
за връщане във вре-
мето чрез хипноза, 
тъй като материалът 
не може да бъде на-
деждно потвърден 
и тъй като хората 
са склонни да съчи-
няват измислици, 
особено в такова 
състояние. Ето защо 
Стивънсън по прин-
цип не приема за 
доказателства твър-
дения, направени в 
състояние на хипно-
за. Понякога обаче 
тези разкази могат 
да бъдат проверени 
и доказани - такъв е 
случаят, наречен от 
него “случай на ксе-
ноглосия”. При този 
пример една амери-
канка от Филадел-
фия по хипнотичен 
път била върната 
назад във времето и 
демонстрирала лич-
ността на шведски 
селянин земеделец. 
Тя говорела шведс-
ки свободно, въпре-
ки че никога в живо-
та си не била имала 
контакт с този език. 
Неколцина шве-
ди потвърдили, че 
произношението й 
е гладко и естестве-
но, макар че голяма 
част от шведските 
гласни представ-
ляват определена 
трудност за амери-
канците.

Из с л е д в а н и я т а 
на Стивънсън пре-
доставят убедител-
ни доказателства, 
че съзнателното 
“аз” може да пътува 
от едно тяло в дру-
го. Ясно е, че когато 
тялото умре, съдър-
жанието на неговия 
мозък се разрушава 
и няма физически 
процес, чрез който 
то да може да вли-
яе върху съдържа-
нието на друг мозък. 
Най-простото тъл-
куване е, че съзна-
телното “аз” трябва 
да е обект, същес-
твуващ отделно от 
мозъка.

Едно 
немеханистично 

описание на 
съзнанието

Сега бихме жела-
ли да представим 
едно алтернативно 
решение на про-
блема разум-тяло. 
Вместо упорито да 
се придържаме към 
неадекватни и от-
крито ограничаващи 
ни модели, които са 
подчинени на меха-
нистичните възгле-
ди, ние предлагаме 
напълно да се откъс-
нем от тях. Можем 
да изследваме една 
нова парадигма, ос-
новаваща се на неме-
ханистичното описа-
ние на съзнанието 
в “Бхагавад-гита” – 
произведение, което 
е част от ведическата 
традиция на древна 
Индия и което съдъ-
ржа богата инфор-
мация по пробле-
ма разум-тяло. Това 
гледище е едновре-
менно просто, всеоб-
хватно и логически 
издържано. По-горе, 
когато разглеждах-
ме теорията на пан-
психизма, предста-
вихме концепцията 
за това, как отделни-
те атоми притежават 
минимална степен 
на съзнателност. 
Отбелязахме и мно-
жеството трудности, 
съпътстващи тази 
теория за съзнание-
то. Но какво би ста-
нало, ако съществу-
ва един атом, който е 
в съзнание за цялото 
тяло? “Бхагавад-гита” 
твърди, че в тялото 
присъства един от-
делен обект - съзна-
телното “аз” - и опи-
сва този обект като 
неделим индивиду-
ален квантум или 
атом на съзнанието. 
Съзнателното “аз” е 
висшестоящо по от-
ношение на мозъка 
и неговите функции. 
То не е хипотетична 
същност. Съществу-
ването и природата 
му могат да бъдат 
изследвани чрез ди-
ректни и възпроиз-
водими преживява-
ния, които човек е в 
състояние да изпита 
с помощта на йогий-
ски техники. Съзна-

телното “аз” може да 
се свързва с различ-
ни материални тела 
- човешки и нечо-
вешки - и да се пре-
въплъщава не само 
в рамките на един 
биологичен вид, но 
и от един вид в друг.

Също така то е 
способно да функ-
ционира напълно 
отделно от всякак-
во материално тяло. 
Неговите основни 
характеристики са 
нефизични, т. е. те 
не могат да бъдат 
адекватно описани с 
количествени поня-
тия. И въпреки това 
съзнателното “аз” за-
ема определено мяс-
то в пространството 
и действа така, че да 
интегрира многоб-
ройните усещания, 
мисли и чувства в 
единно състояние 
на съзнателност. 
Съзнателното “аз” не 
взаимодейства с ма-
терията според поз-
натите закони на фи-
зиката, такива като 
закона за гравита-
цията или законите 
на електромагнетиз-
ма. Вместо на тях, то 
се подчинява на друг 
комплекс от закони, 
които могат да бъдат 
наречени закони от 
по-висш психичен 
порядък. Един от тях 
е законът на карма-
та. Характеристики-
те на съзнателното 
“аз” ще разгледаме 
по-подробно в пос-
ледната статия.

Моцарт и 
вдъхновението

Механизмът, кой-
то свързва съзна-
телното “аз” с ма-
терията, е една от 
главните спънки в 
дуалистичната тео-
рия на Декарт. Тази 
трудност се преодо-
лява чрез идеята за 
Свръхдушата, която 
според “Бхагавад-
гита” играе ролята 
на свързващо звено 
между съзнателно-
то “аз” и мозъка. За 
Свръхдушата се каз-
ва още, че е източ-
никът на паметта, на 
знанието и на забра-
вата. Доказателство 
за съществуването 
на душата можем 

да открием в изжи-
вяването на вдъх-
новение - тогава в 
съзнанието на чове-
ка сякаш от някакъв 
външен източник 
нахлуват напълно 
оформени идеи, до 
които е извънредно 
трудно да се стигне 
с нормални мислов-
ни усилия.

Вдъхновението 
играе главна роля 
във всички творчес-
ки начинания на чо-
века. Ще дадем един 
впечатляващ при-
мер из областта на 
музиката, при който 
идеите за музикал-
ните композиции са 
се явявали в съзна-
нието на автора на-
пълно оформени, 
без съзнателни уси-
лия от негова стра-
на.

Веднъж Моцарт 
описал как създава 
произведенията си: 
“Когато се чувствам 
добре и в добро на-
строение, когато се 
возя или пък кога-
то съм на разходка, 
съзнанието ми уди-
вително лесно се из-
пълва с мисли. От-
къде и как идват те? 
- Не зная, аз нямам 
нищо общо с това. В 
един момент имам 
в ума си тема, след 
това идва друга ме-
лодия и тя се свърз-
ва с първата според 
нуждите на компо-
зицията като цяло. 

Те не идват при мен 
последователно, от-
делните им части не 
са разработени в де-
тайли, както ще бъ-
дат по-късно. Те ид-
ват в своята цялост 
и моето въображе-
ние ми позволява да 
чуя всичко това.”

Вдъхновението 
играе важна роля и 
при решаването на 
трудни проблеми в 
науката и матема-
тиката. Най-общо 
казано, чрез съзна-
телни усилия изсле-
дователите могат да 
се справят успешно 
само със стерео-
типни задачи. Зна-
чителният напредък 
в науката най-често 
е свързан с неочак-
вано вдъхновение, 
което в повечето 
случаи се явява вне-
запно след затишие, 
предхождано от дъ-
лъг период от ин-
тензивни, но неус-
пешни съзнателни 
усилия.

Типичен пример 
е преживяването 
на математика Карл 
Гаус. След като в 
продължение на го-
дини се опитвал да 
докаже една теоре-
ма за целите числа, 
съвсем неочаквано 
Гаус осъзнал реше-
нието. Той описва 
преживяването си 
по следния начин: 
“Най-накрая! Преди 
два дена успях. Като 

някаква внезапна 
светкавица загадка-
та се оказа разреше-
на. Самият аз не мога 
да кажа каква беше 
нишката, свързала 
онова, което знаех 
отпреди, с това, кое-
то направи успеха 
ми възможен.”

Тези случаи по-
казват, че явление-
то вдъхновение има 
две важни особенос-
ти. Първо, неговият 
източник се намира 
извън съзнателно-
то възприятие на 
субекта и, второ, то 
дава на субекта ин-
формация, която не 
може да се постиг-
не с никакви съзна-
телни усилия. След 
като задълбочено 
изследвал феноме-
на “вдъхновение” в 
собствената си рабо-
та, известният френ-
ски математик Анри 
Поанкаре стигнал 
до заключение, на-
помнящо идеята за 
Свръхдушата. Поан-
каре нарича това 
“подсъзнателно аз” 
и го описва така: 
“[То] по никакъв на-
чин не е по-нисше 
от съзнателното “аз”, 
не е чисто автома-
тично, проницател-
но е, то е тактично и 
деликатно, знае как 
да избира и умее да 
предусеща, да пред-
сказва. Какво мога 
да кажа аз? То умее 
да предвижда по-
добре от съзнател-
ното “аз”, тъй като 
успява там, където 
последното вече се 
е провалило. С една 
дума, подсъзнател-
ното “аз” не е ли вис-
шестоящо спрямо 
съзнателното “аз”?”

След като се доб-
лижава до тази идея, 
Поанкаре изведнъж 
се отдръпва от нея, 
казвайки: “Призна-
вам, че що се отнася 
до мен, аз не бих го 
приел.” И предлага 
механистична теза 
за това, как под-
съзнателното “аз”, 
разглеждано като 
машина, би могло 
да обясни феноме-
на вдъхновение. 
Поанкаре допуска, 
че подсъзнателното 
“аз” механично съче-
тава множество слу-
чайни комбинации 

Творчески личности като Моцарт 
често зависят от феномена 
вдъхновение, при който идеи, 
непостижими чрез съзнателни усилия, 
неочаквано нахлуват в съзнанието, 
сякаш идващи от по-висш източник.
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от математически 
символи, докато на-
края открие комби-
нацията, която дава 
резултата, желан от 
съзнателния разум.

И все пак Поанка-
ре добре разбирал, 
че броят на комби-
нациите, свързани с 
такъв един груб под-
ход към решаването 
на задачи, лесно би 
могъл да надхвърли 
броя на операции-
те, които мозъкът 
е в състояние да 
извърши за кратък 
период от време. 
Освен това предла-
ганият от Поанкаре 
механизъм не дава 
обяснение за качес-
твено новите харак-
теристики, които се 
явяват, например 
в композициите на 
Моцарт - характе-
ристики, които са 
идвали като неочак-
ван дар и очевидно 
не са били решение 
на някаква предва-
рително зададена 
задача.

Тъй като ни е из-
вестно твърде мал-
ко за действията на 
мозъка, не е въз-
можно, разбира се, 
напълно да изклю-
чим вероятността 
вдъхновението да се 
произвежда от ня-
какъв мозъчен меха-
низъм - механизъм, 
чийто произход 
ще трябва да бъде 
обяснен. Но също 
така невъзможно 
е в настоящия мо-
мент да се докаже, 
че вдъхновението 
наистина възниква 
от такъв механизъм. 
Следователно въз-
можността то да се 
дължи на всепро-
никващото свръх-
съзнание не бива 
да се отхвърля при-
бързано.

Ако продължим 
да изследваме тази 
идея, ще открием, 
че тя хвърля свет-
лина дори върху 
всекидневните ни 
дейности. При пове-
чето случаи на вдъх-
новение става дума 
за необикновени 
умствени постиже-
ния, ала върховната 
природа на звено-
то, свързващо “аза” 
и материята, може 
да бъде оценена и в 

най-обичайни дей-
ности. Когато же-
лаем да извършим 
някакво физическо 
действие, откри-
ваме, че тялото от-
кликва незабавно. 
Ние не разбираме 
много ясно как на-
шата воля поражда 
действия. Те стават 
сякаш автоматично 
и ние най-често ги 
приемаме за даде-
ност, заключавайки: 
“Аз правя така.” Но 
ако внимателно се 
замислим, ще от-
крием, че много от 
тези действия като 
че ли стават под ръ-
ководството и конт-
рола на сила, която 
е различна от наша-
та собствена.

В ежедневието си 
ние непрекъснато 

вземаме решения и 
разчитаме на силата 
на интелекта си. Но 
какво е интелектът? 
Подобно на вдъхно-
вението, и интелек-
тът ни направлява 
като един по-висш 
авторитет; живото 
същество не може 
да действа, без да 
използва интелек-
та. Човек, който не 
умее да се възполз-
ва от интелекта си 
и действа, без да 
се съветва с него, 
е считан за умо-
побъркан и светът 
му обръща гръб. И 
така, живото същес-
тво зависи от вис-
шето ръководство 
на интелекта, който 
го направлява, как-
то бащата наставля-
ва сина си. Според 

“Бхагавад-гита” вис-
шият източник на 
вдъхновение и инте-
лект, който присъс-
тва у всяко отделно 
същество, е извес-
тен като Свръхдуша, 
вселенско съзнание. 
Свръхдушата, която 
е различна от ин-
дивидуалната душа 
и е висшестояща 
спрямо нея, пред-
ставлява връзка 
между съзнателно-
то “аз” и мозъка. Без 
да контактува пря-
ко с индивидуално-
то съзнателно “аз”, 
Свръхдушата дола-
вя неговите желания 
(подобно на начина, 
по който усещаме 
уханието на цвете, 
без да го докосва-
ме) и ги преобразу-
ва в действия. Тази 

координация между 
неуловимите жела-
ния на съзнанието 
и материалните дей-
ствия се осъщест-
вява по силата на 
висши природни 
закони, известни в 
своята съвкупност 
като закон на кар-
мата. Свръхдушата, 
действаща свобод-
но в съответствие с 
тези закони, които 
всъщност са нейни 
собствени конвен-
ции, поражда дейс-
твия в света на мате-
рията. Когато учени-
те наблюдават тези 
действия, те остават 
с впечатлението, че 
споменатите дейс-
твия следват позна-
тите закони на физи-
ката. Ако можехме 
обаче да анализи-

раме тези действия 
достатъчно пълно, 
щяхме да открием, 
че отвъд физичните 
закони стои Свръх-
душата и всички те 
действат под ней-
ния контрол.

Дотук, в съот-
ветствие с тради-
ционния подход на 
западната научна 
мисъл, приемахме, 
че съзнателното “аз” 
и разумът са синони-
ми и на тази основа 
правехме разлика 
между тях и тялото. 
Сега накратко бихме 
искали да споменем, 
че в “Бхагавад-гита” 
се прави разлика и 
между съзнателното 
“аз” и разума. Спо-
ред “Гита” разумът се 
състои от фини ма-
териални елементи, 
които са способни 
да взаимодействат 
с мозъка. В тази 
концепция разумът 
всъщност е част от 
материалното тяло 
и за него може да 
се говори в общи 
линии като за фино 
тяло. “Бхагавад-гита” 
обяснява, че съзна-
телното “аз” е по-вис-
ше и спрямо разума, 
и спрямо тялото, за-
щото притежава не-
тленна, нефизическа 
природа. Когато каз-
ваме, че Свръхдуша-
та е връзка между 
съзнателното “аз” 
и тялото, всъщност 
имаме предвид, че 
Свръхдушата е връз-
ката между съзна-
телното “аз”, от една 
страна, и финото и 
грубото материал-
но тяло, от друга. 
Няма съмнение,  че 
взаимодействието 
между Свръхдуша-
та и съзнателното 
“аз” много трудно 
може да бъде регис-
трирано по експе-
риментален път, но 
тези две същности 
са тъй здраво свър-
зани помежду си, 
че всеки човек има 
пълната възможност 
да осъзнае и пряко 
да усети присъствие-
то на Свръхдушата 
вътре в себе си. Тази 
потенциална въз-
можност може да 
бъде позитивно раз-
вита чрез процеса 
на йога.

Край

По време на критични състояния, например на сърдечни кризи, някои хора, които от клинична гледна 
точка би трябвало да са в безсъзнание, наблюдават събитието от перспектива извън своето тяло и 
след това разказват за него подробности, които могат да бъдат потвърдени.
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Със плахи стъпки отмалели
пред теб съм пак, о, Бащин праг,
съсухрен с власи побелели
с любов и мъка в поглед драг.

Дойдох пред теб, Гнездо 
любимо,
от дълг синовен призован,
за минало невъзвратимо
отчет последен да предам.

Към осемдесет лета бележи
житейският ми път нелек,
с орис в двубой да продължи
с превратностите в двайсти век.

Неволи духом ме ломиха
охулван и възхваляван бях,
те волята ми закалиха
и аз не тлеех, а горях .

Посявах разум и стремежи
в сърца младежки към възход,
сред урагани и тътнежи,
през бурни дни проправях брод.

Извайвах личности и хора,
със „знам” и „мога” ги дарих.
В творци - творящи без умора,
аз вярата им укрепих.

Простор разкривах за летежи
на неукрепнали крила,
в таланти дарбени цъфтежи,
да се развиват чрез дела,

За да окрилят към наука
човека - труженик велик,
и го даряват със сполука,
с уют и радост в дом-светлик…

Прелиствам албума на дните,
към спомени глава склонил,
аз виждам в пориви мечтите
всесилний труд бе претворил.

Поели съдбите си в длани –
съградени през младини,
прийждат люде увенчани
с благословия в идни дни…

И днес сред бури гороломни
над Род, Родина и съдби,
дългът си с рискове огромни
поемат с вдигнати глави.

Ах, колко мили и блажени,
уверени и горди бяха!...
Очи ми, с радост осенени,
умилни сълзи се проляха…

Продължава 
от стр.  3

Тъмносин - твър-
дост, решителност, 
устойчивост в убеж-
денията и чувствата.

Син - подем, раз-
ширение на чувства-
та, проявяване на 
най-възвишени чувс-
тва.

Лилав - на харак-
тера.

Полезно е да поз-
наваме теорията за 
въздействието на 
цветовете върху пси-
хоемоционалното 
състояние на чове-
ка. Необходимо е да 
знаем как да изби-
раме облеклото си в 
цветово отношение 
и как да се съобра-
зяваме с личния цвят 
на своите близки, 
приятели, колеги.

И з с л е д в а н и я т а 
показват, че същес-
твува връзка между 
свойствата на храни-
телните продукти и 
техния цвят:

* Червени или 
цвят бордо - цвекло, 
чушки, ягоди, домати: 
стимулират обмен-
ните процеси, подоб-
ряват кръвообра-
щението, повишават 
работоспособността. 
Излишъкът от чер-
вен цвят в яденето 

НОВАТА КУЛТУРА
Опит за приложение на цветознанието в учебно-възпитателния процес

може да предизвика 
превъзбуждане, сър-
цебиене и трудно за-
спиване.

* Оранжевите 
- портокали, праско-
ви, тиква, моркови: 
помагат на нервни-
те клетки да се въз-
становят, обновяват 
мускулните тъкани, 
повишават сексуал-
ността, тонизират 
пикочната система, 
подобряват настро-
ението, помагат при 
преодоляване на 
умората и апатията, 
успокояват болката 
при главоболие.

* Жълтите - лимо-
ни, ананаси, ябълки, 
банани, царевица, 
яйчният жълтък: сти-
мулират храносми-
лането, зареждат с 
енергия, помагат за 
прочистването на 
кръвта.

* Белите - мляко, 

млечни продукти, 
извара, ориз, чесън, 
цветно зеле: успо-
кояват, помагат да се 
преодолее раздраз-
нителността, спома-
гат за изхвърлянето 
на токсините от орга-
низма.

* Зелените - са-
лати, броколи, зелен 
грах: подхранват 
мозъка, повишават 
активността, нама-
ляват напрежението. 
Хлорофилът, който се 
съдържа в плодовете 
и зеленчуците, сти-
мулира произвежда-
нето на еритроцити 
в кръвта (червените 
кръвни телца), ак-
тивизира имунната 
система.

*Сините - черното 
грозде, боровинките, 
сливите, картофите 
със синьо-виолетова 
кожичка: съдържат 
биологично активни 

вещества - антоциа-
ни, които защитават 
кръвоносните съдо-
ве и зрението.

Научно дока-
зани факти за 

лечението с 
цветове. Хро-

мотерапия

* Червената част 
от спектъра възбуж-
да и стопля; синята 
част - успокоява и 
охлажда.

* Ако човек се е 
уморил от един цвят, 
той подсъзнателно 
търси допир с проти-
воположния. И това 
води до промяна в 
състоянието му. Така 
червеният цвят вина-
ги влияе на физичес-
кото състояние, жъл-
тият – на умственото, 
а синият – на емоцио-
налното.

* Виолетовият 
цвят увеличава ин-
телектуалната актив-
ност, но той може да 
е и доста опасен – 
прекаляването с него 
води до депресивно 
състояние. Затова 
не се препоръчва и 
боядисването на го-
леми повърхности у 
дома с него, особено 
в детската стая – пси-
хиката на детето е 
прекалено крехка.

* Тъмносини-
ят цвят понижава 
кръвното налягане, 
облекчава болките. 
Той оказва и положи-
телно влияние върху 
гръбначния стълб и 
благодарение на не-
говия обезболяващ 
ефект се прилага при 
лечението на мигре-
на.

* Светлосиният 
цвят успокоява, но 
прекалено дългото 
пребиваване в “синя 
обстановка” предиз-
виква усещане за 
липса на простран-
ство и в резултат на 
това - влошено на-
строение.

* Зеленият цвят 
действа благоприят-
но на сърцето и об-
лекчава болките.

* Жълтият цвят е 
своеобразен психи-
чески стимулатор. За-
това, ако непрекъс-
нато ви е студено, 
можете да облечете 
дрехи с такъв цвят.

*Яркооранжеви-
ят цвят действа об-
лекчаващо на диша-
нето и успокояващо 
– върху психиката. 
Затова нюансите на 
този цвят се пре-
поръчват за оцветя-
ване на стени, осо-
бено в помещения, 
където се спи.

*Червеният цвят 
носи усещане за топ-

лина. Ако страдате 
от ниско кръвно на-
лягане (хипотония), 
червеният цвят е 
силно препоръчите-
лен - той се асоции-
ра с горещата кръв 
и повишаване на на-
лягането. Съответно 
не се препоръчва за 
хипертониците.

От психологическа 
гледна точка черве-
ният цвят повишава 
възбудата и затова се 
препоръчва при про-
блеми в сексуалния 
живот.
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Дойдох пред теб, Гнездо любимо!
Васил ПЕТКОВ /директор с 31-годишен стаж/ Отчет
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СЪБУЖДАНЕ

Васил ГЬОШЕВ

Утро. Хвъркат птици 
и пчели жужат. 
В медените жици 
свири вятър млад. 
И земята цяла 
тръпне, ражда плод. 
Всичко е събрала –
слънце, дъжд, живот.

“Винаги ще бъда” 
Лирика 
Лилия МАРКОВА - гр. София

НАВЯРНО КАТО ВСИЧКИ...

Навярно като всички,
понесени от бурята внезапна,
мен просто ме боли...
Залъгвам се наивно
с бялата утеха на снега,
като замаяна почувствах нужда
от тъжната и непонятна музика.
Мен просто ме боли...
Пътеките измити от праха
на крехката надежда вече светят.
А мене ме боли...
Дори не се опитах да спася
нещата си от черната вихрушка,
отнесла мислите ми надалеч.
У мен остана всяка болка –
като жена, която търси слънчев път!

ОСТАНИ ПРИ СЪЛЗАТА

Чакам те като пролетен дъжд 
и ти казвам - обичам те!
И те искам мой истински мъж!
Ето, ръцете ми вече те галят –
ти се завърна? 
Колко е топло сега. 
И очите ми по-сини сияят 
и от тях се стича чиста сълза –
остани при Сълзата!

ЕСЕН В САМОТА

Над вехти къщи в самота
листи красни пръска есента.
Излита вяло ято птици
от реката с крехките върбици.

С ръце отпуснати на скута
във спомени се рея, лутам.
Отлитат в чудна безконечност,
разсипани от прах и вечност!

Тишината пак ще се избистри,
пак ще капят есенните листи
като махалото на стар часовник,
като флиртуващ с времето 
чаровник!

ОКТОМВРИЙСКА ИМПРЕСИЯ

Над слънчева поляна бди
лесът с изписани стени.
Лилав, червен и златен става
във шемет и луда забрава.

В шубрака му Октомври тича,
издухва покрива му на места,
с листа ожалено облича
скали, реки, земя, трева.

Въздушна паяжина грее
и в мрежа сребърно трепти,
просторът сипкаво хладнее,
по мъхове скрежът блести.

Есента, що в пазви е стаила,
в поля, в баири, в лесове
в нощта самотна и унила 
в зимен сън ще унесе.

Виолета ХРИСТОВА

НОСТАЛГИЧНО

Пепа ТЕМНЯЛОВА-
АНТОНОВА

В къщичка и двор голям, 
тъй премина мойто детство. 
И събирахме се често, 
там - на селския мегдан!

Вечерите ни чудесни 
бяха пълни с детски смях.
Радвахме се, пяхме песни, 
първа обич там видях.

ПАГАНЕ

Иглика Несторова-ВРАНЧЕВА

От племето чак до небето 
предричаха нейната орис.
А имаше корен в сърцето 
по-страшен, по-лют и от 
болест.

В очите й гледаха тайно, 
че Тангра оттам им говори.
Но чудото беше безкрайно 
и тайната тя не отвори.

Снагата й гънка по гънка 
заменяше въздух с надежда.
А беше толкова тънка, 
тъкана от дяволска прежда.

Победи предричаше много 
и много нашествия чужди.
Но бдеше в сърцето й огън 
и ставаше все по-ненужна.

От Тангра тя бе пожелана, 
макар да обичаше земно.
И земно от вожда избрана 
дари го със вечер последна.

Убийците тайно ковяха 
лъжата езична и скверна.
А двамата в шатрата сгряха 
душите си с нежност безмерна.

Потеглиха с утрото всички, 
в очите им пламваше страх.
Най-мъртва сега и самичка 
тя беше отново сред тях.

А вожда им страшен и смугъл 
опъна в лъка острие.
И тръгна надолу към юга…
А бдеше над тях Пагане.

СПОМЕН

Васил ГЬОШЕВ

В синева се птици реят, 
макове червени греят, 
гълъбите приказно гугукат, 
росни капчици блещукат, 
дни зелени се люлеят, 
в свода чучулиги пеят. 
Пътят, времето крилато, 
ясното планинско лято, 
като ласка ме обгърна, 
литна. И не се завърна.



24 Бард 5 - 11 октомври 2009 г.

Пролетта беше целунала всяко кът-
че на земята и наоколо се рееха зелени 
поляни, оснежени върхове и преплита-
щи се бистри поточета. Домът на дядо 
Петър се намираше високо в планина-
та – на около двайсетина минути път 
след селото. Друмът свършваше току 
пред цветните лехи на спретнатата къ-
щичка.

Както всяка сутрин, така и тази, дядо 
Петър стана рано, облече се добре, за-
щото беше студено, и тръгна за росни 
билки. Трябваше да върши това рано, 
защото сутрин бяха най-лечебни, а по-
късно започваха да прииждат хора от 
всички краища на страната – всеки със 
своята болка. Кой не знаеше дядо Пе-
тър! Всеки идеше с надеждата да бъде изце-
рен от ръцете на лечителя.

Като се прибра от беритбата, дядо Петър 
нареди внимателно всичко набрано. После 
възрастният човек си сипа чай и седна на мал-
ката масичка до камината. И този път дръпна 
едно от многобройните писма в кошницата и 
го отвори. Извади белия лист от него и видя 
един от най-красивите почерци, които няко-
га бе срещал в останалите ръкописи. Мигом 
разбра, че подателят му е човек на изкуство-
то, който е много близо до мъдростта, но и 
не по-далеч от неувереността. Човек, който 
се е осмелил да си задава онези фундамен-
тални въпроси, на които рядко някой човек 
си позволява да търси отговор. Човек, кой-
то търси лек не за тялото, а за душата... След 
като отпи от чая, дядо Петър зачете с инте-
рес написаното:

Здравей, дядо Петре!
Много исках да ти пиша и се надявам 

писмото ми да пристигне по-скоро при теб. 
Животът е всичко, което имам, но понякога 
е непосилно да го нося. Няма друга сила като 
него, но така се страхувам, че е част от мен, 
а толкова често не успявам да го разбера. 
Граници създавам на безкрайното и зная, че се 
превръщам в затворник, но само тогава тъй 
безграничният хоризонт спира да ме плаши 
със своята неизвестност. Пътеки разкро-
яват дланите ми, но толкова пъти се спъ-
вам и падам, толкова много рани събрах, че 
вече се страхувам да ги обходя с мисъл дори. 
Много силно вярвам, че светът е справед-
лив, но когато грешникът пирува, а добрият 
рони тежки сълзи, съмнението ми стига до 
безумство. Връх на моята надежда е дихани-
ето, дето тлее в мои-
те гърди – причината 
да бъда човек, но и то 
все някога ще угасне – и 
тогава...? Един живот 
това ли значи – безб-
рой противоречия и 
толкова неразбрани 
съдби? Само да можех 
да разбера веднъж за-
винаги човешката съд-
ба! От кого обаче да 

ПИСМО ДО ДЯДО ПЕТЪР
Живко Томов ДАРАКЧИЕВ
13 а кл., Професионална гимназия по 
ветеринарна медицина „Иван П. Павлов”, 
Стара Загора

ІІ награда (15-19 години)
на национален конкурс за литературни 

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

поискам знание за вселената, в която аз съм 
една малка прашинка? Високо, твърде високо 
е Бог, все не успявам да стигна до него, та да 
го запитам за тези неща. Можеш ли да ми ка-
жеш поне ти, дядо Петре, къде е истината за 
света – ако е в доброто, защо всички бягат 
от него? Да вярвам ли и аз в силата му – мно-
го пъти се питам. Видиш го за миг, а после из-
чезва. Как, кажи ми, да повярвам, в един така 
неясен живот, където добродетелите тол-
кова приличат на миражи? Слънцето свети 
за всички, а тъмница е в толкова души! Изгря-
ва една звезда на небето, и втора, и трета, 
които все съзерцавам в летните нощи, и пак 
не преставам да вярвам, че някой ден хората 
ще се преродят в звезди и от тях ще струи 
светлина. Само вярата още крепи ме да бъда 
Човек, вярата, че и другите са Човеци и един 
ден ще се събудят от страшния кошмар, кой-
то сънуват. Тогава всички ще се хванат за 
ръце, ще се прегърнат. Ще стане земята най-
светлото място, ще има радост и хората 
ще танцуват, ще пеят безспир. „Избавиш ли 
се от злото, ще бъдеш щастлив” – това бих 
искал да кажа на всеки, но... Своите думи от-
давна щадя – вземат ме за побъркан, за луд. 
Очи нямам вече да плача от мъка, че никой не 
бленува за един по-красив, по-добър свят. От 
много време да мечтаеш за подобни неща, се 
превърна в лудост. Слепотата може само да 
ме спаси навярно. Пътищата да обхождам, 
без да вярвам в каквото и да е, да не виждам 
звездни небеса и никога да не съзирам своята 
мечта. На кого да излея своята мъка, вече не 
знам, затова реших, че само ти можеш да ми 
помогнеш, за да стигна до някакъв отговор. 
Любовта беше тази, в която вече вярвах. 
Доброто винаги се опитвах да запазя както 
в себе си, така и у другите. И какво се случи? 

Мъдростта не се роди 
дори в мен. Водят ме към 
надежда само мечтите. 
До края на живота си ли 
ще се скитам само сред 
копнежите? Светлина-
та дали ще изгрее някога 
в хората? – се питам не-
престанно. Когато вчера 
видях как няколко невръс-
тни деца удряха едно 
беззащитно улично куче, 

сърцето ми преля от болка. Стигнеш ли до 
дома си, се чувстваш, сякаш си се избавил от 
чудовище, в чиито лапи доскоро си бил: нима 
чудовище е целият свят? Върхът на моята 
тъга са погледите на хората – в тях има 
толкова мрак и лукавство! Тъмата е обвила 
и деня дори: вече никой не вижда нито слън-
цето, нито цветята, ни нуждата на другия. 
Ще се намери ли истина в съществуването 
на човека, и ако я има, къде е? Стопи ли се по-
ривът у хората да се усмихват и да си пома-
гат? И какъв е смисълът да живея праведно 
сред толкова порочност? Ще ми кажеш ли, 
дядо Петре, каква билка ни трябва на всички, 
дори и на мен, какво знание за живота ще ме 
накара да продължа напред? „Превърнеш ли 
се в един от тези, от които се гневиш, ще се 
погубиш” – често си казвам на глас, но и бре-
мето на неяснотата ми тежи непосилно. 
Себе си познавам, но не зная дали вървя в пра-
ва посока. В тебе, мъдреца, вярвам и до тебе 
се допитвам не за лек против ужасна болест, 
а за здраве на духа. Истински желая да науча 
кой е верният път, дали в своите крачки не 
греша. Творец на доброта ли да остана или 
да поема в нова посока? На тебе мога да приз-
ная: толкова пъти съм си казвал, че няма по-
велико нещо от доброто в света, а днес съм 
тъй отчаян, че се питам има ли смисъл то... 
Своята надежда няма да изгоря, ще чакам 
отговора ти в пощенската си кутия – моля 
те, кажи ми поне една повеля, за да остана 
това, което съм. Съдба имам, но ми е все по-
трудно да я разбирам...

Като прочете писмото, мъдрият дядо за-
почна да прави нещо много странно, което 
никога досега не беше вършил с ничие друго 
писмо. Започна да подчертава почти всяка 
първа дума на изреченията, а после написа 
най-краткото писмо, което някога беше изп-
ращал:

„Добри човече, ти почти си стигнал до 
мъдростта, но има още малко път. Трябва 
да го извървиш... Няма да отговоря на нито 
един твой въпрос, защото ти вече си го на-
правил. Отговорът на това, каква е целта 
на човешкия живот, си написал сам. Връщам 
ти писмото обратно, защото в него е скри-
та мъдростта, от която се нуждаеш. Ис-
тината винаги е в първата дума. Прочети 
последователно от горе до долу всяка твоя 
подчертана от мен дума, и отговорът ще 
излезе наяве.”

После старецът залепи пощенската марка 
върху плика и го сложи в кутията с писма за 
изпращане.

Бел. ред.:
Прочетохте ли сами отговора? Ако сте проявили извест-

на липса на откривателски порив, ето отговора на Лечителя:

„Животът няма граници – пътеки много, връх   
 един...
Само от високо можеш да видиш как изгрява   
 Слънцето.
Само тогава ще избавиш своите очи от 
 слепотата...
Пътищата на Любовта, Доброто и Мъдростта 
 водят до Светлината.
Когато стигнеш, Върхът тъмата ще стопи и ще 
 превърнеш себе си в истински Творец на  
 своята Съдба.”
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