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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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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

АБОНАМЕНТ 2010 година 
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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 с точния ви адрес за обратна 
връзка. 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. 
Ще заслужим вашето доверие!

Тодор ЯЛЪМОВ,   
зам.-председа-
тел на НГИК 
„Петър Димков” 

Ако помолите 
някой българин 
да изброи най-го-
лемите паметни-
ци на България, 
сигурно ще чуе-
те двайсетина от 
списъка на 100-
те национални 
т у р и с т и ч е с к и 
обекта. Ако свие-
те въпроса до из-
вестни защитни 
валове, ще споме-
нат може би Аспа-
руховия вал край 
Варна и Козлодуй, 
но надали най-
уникалния в цяла 
Европа земен вал 
-  Еркесията.

Продължава 
на стр. 9

ЕРКЕСИЯтА
ВЕлиКАТА БългАРСКА СТЕНА

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

ПОКАНА

ОСМИ  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН  
ФЕСТИВАЛ  С  МЕЖДУНАРОДНО  
УЧАСТИЕ - НЕДЕЛИНО  2009

Дочка КЪШЕВА,
председател 
на НМФС ”Орфеево изворче”

Синьо небе, ясно слънце, писва ро-
допската гайда и мери ръст с Орфеевата 

Родопа планина. Сърцето е пълно с обич, 
очите - с неизмерима красота от витите 
гайтани, багрите на носиите и зеленината 
на боровете. Душата пее и търси нови ду-
ховни хоризонти.

Продължава на стр. 4

Съставите на Румъния и Македония на откриването
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В дълбините на историята

Разказът на дядото на Анастасия ме порази със 
своята необичайност и простотата на доказателс-
твото за необикновеното.

Впоследствие аз сравнявах неговите изводи с 
други източници и се поразявах от съвпадението 
на фактите. Факти, които водеха логическата мисъл 
към определени изводи. По-нататък в моето повес-
твование аз ще се постарая да съвместя изводите 
на дядото на Анастасия с другите източници.

През периода между 30-ата и 100-ата година от 
нашата ера малки групи вярващи юдеи и неверни-
ци, живеещи както в Израел (Палестина), така и в 
пределите на Римската империя, започнали да се 
обединяват в самостоятелно течение вътре в юда-
изма – възникнала малка християнска общност от 
хора, които свято вярвали в заветите на Исус Хрис-
тос и в Неговото скорошно възкресение.

Този факт се потвърждава от множество исто-
рически монографии, в това число и от самата Биб-
лия.

С една дума, фактът, че християнското учение е 
започнало със събирането на малка еврейска об-
щност е потвърден.

Но хайде сега да се опитаме да определим по 
какъв начин учението на тази малка общност из-
веднъж се е внедрило в Римската империя, в днеш-
на Европа и в Русия?

Откъде изобщо за него са научили много стра-
ни? Щом дори в Израел за него са знаели малцина.

Според думите на дядото на Анастасия жреците, 
ръководещи юдеите през това време, са се досети-
ли, че при определено доразвиване, по-точно пре-
работка на християнското учение, то може да сфор-
мира робски тип човек, който лесно може да бъде 
управляван. Този тип частично или почти напълно 
изключва собственото си логическо мислене, за-
почва да вярва в това, което му говорят свещенос-
лужителите или някой друг. По-точно - формира се 
човек биоробот, който се подчинява на зададена 
програма.

Човекът биоробот е човек, който се е съгласил, 
разбира се, не съвсем доброволно, а под въздейс-
твието на специална окултна програма, да вярва в 
нереалния свят. А тъй като нереалният свят се из-
гражда от някого с определена цел, то този някой 
твърди, че познава законите на нереалния свят и 
изисква от човека да им се подчинява. А фактичес-
ки подчинява човека лично на себе си.

После от жреците на юдаизма, притежаващи по 
това време не само знанията, но и практическия 
опит за внедряване сред масите на нужните им ти-
пове учения, били подготвени стотици проповед-
ници от средите на християните, били снабдени с 
пари и изпратени в различни страни за внедрява-
нето на нужното им учение.

Като косвено доказателство за този факт служи 
следното.

В края на второто столетие на нашата ера ев-
рейските християнски общности разгърнали най-
широка мисионерска дейност в различни страни. А 
тази дейност била предшествана от усилена еван-
гелизация (издаване и тиражиране на християнска-
та еврейска Библия).

На всички прекрасно е известно, че издаването 
на книги и днес изисква пари. В стародавните вре-
мена производството на всяка книга е изисквало 

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

не просто пари, а много пари. Немалко средства са 
били нужни и за пътуванията в другите страни. Та-
кива пътешествия можели да си позволят търгов-
ците или състоятелните, знатните хора.

По какъв начин такава скъпоструваща и широ-
комащабна операция е осъществила общност, в 
която за влизали преимуществено селски жители?

Разбира се, те са получили квалифицирана тео-
ретична подготовка и немалко финансиране. Вни-
манието към тях от страна на жречеството, морал-
ната и материална поддръжка превръщали вярва-
щия селянин във фанатик.

Само си представете израелския селянин, ко-
муто внезапно казват: ”Ние виждаме в тебе велик 
мисионер и проповедник. Малко ще се понаучиш, ще 
получиш пари и ще учиш народа, но… но не само 
в нашата страна. Ти трябва да отидеш в други 
страни.”

И те се научили, получили пари и тръгнали. 
Тръгнали в другите страни. И в крайна сметка как-
во? Постигнали ли са успех? Ни най-малко. Насе-
лението на всички страни отхвърляло еврейските 
проповедници. Не просто ги е отхвърляло, първо 
ги изслушвало, после ги молело да се оттеглят, а 
особено досадните били бити и гонени с кучета.

За това свидетелстват многобройни факти от 
историята на Римската империя от онова време, 
където били насочени основните сили на пропо-
ведниците.

Резултат от широкомащабната акция била ор-
ганизацията на мрежа от християнски общини в 
редица места из Римската империя. Но те изобщо 
не влияели върху основите на традиционните ве-
роизповедания.

Древен Рим си оставал езически, какъвто си бил 
и преди. Никакво влияние не оказали тези секти и 
върху политическия живот на империята, и върху 
формирането на нов тип човек, роба биоробот, за 
което мечтаели жреците.

Императорите на Рим не покровителствали 
проповедниците от първата вълна.

Император Нерон, който се отнасял спокойно 
към различни езически вярвания, не приемал само 
християните. От своите територии гонили христия-
ните и императорите Дионис (249-251), Диоклетиан 
(284-285) и Галерий (305-311), който бил един от ос-
новните им преследвачи.

Успех бил постигнат едва от втората вълна про-
поведници. Те вече не били фанатици на вярата. 
Жреците ги подготвили по такъв начин, че, от една 
страна, да могат красиво да говорят за вярата, а от 
друга - да притежават знания на психолози, като 
така можели да въздействат върху човека, използ-
вайки стремежите му за собствени цели.

В задачата на проповедниците от втората вълна 
влизало изключителното въздействие върху уп-
равниците. Убеждаването на управника в това, че 
неговата власт ще бъде укрепена от християнската 
вяра, която ще я направи вечна, че държавата ще 
бъде напълно управляема, контролируема и про-
цъфтяваща. С тази цел били въведени доктрините: 
”Всяка власт е от Бога” и “Управникът е Божи на-
местник на земята.”

Изповедта позволявала да се контролират мис-
лите, копнежите и постъпките на всеки член на дъ-
ржавата. С една дума, започнали да убеждават уп-
равниците, че християнизацията на държавата ще 
създаде най-удобните условия за управление.

Външно това наистина изглеждало така, но само 
външно. Управниците, поддали се на тези уловки, 
не подозирали, че всъщност самите те попадали 
под управлението на други сили.

Положението на християнството в Римската им-
перия забележимо започнало да укрепва от 312 г., 
когато на тях им се удало да убедят император Кон-
стантин в това, че за него е изгодно да има христи-
янски църкви в държавата.

Константин се съгласил да ги покровителства, 
да ги поддържа заедно с храмовете на римските 
богове.

В резултат положението на християнството в 
Римската империя значително се подобрило, бо-
гатството се увеличило, а следващите поколения 
християнски епископи добили могъществото на 
римските сенатори.

Този факт и множество други говорят за това, 
че даденото учение не би могло да се развива и да 
оказва някакво сериозно влияние върху общество-
то без поддръжката на светските управници. Сами-
те му лидери винаги са се стремили към властта.

Могъществото на Римската църква е голямо и 
днес, но Римската империя я няма. Случайност ли 
е това? Изключение от правилата или закономер-
ност? На този въпрос може да отговори историята 
на държавите през следващите векове чак до наши 
дни.

Никой няма да може да посочи нито една дъ-
ржава на нашата планета, която е започнала да про-
цъфтява с идването на християнството. И обратно, 
могат да се посочат редица държави, постигнати от 
печалната участ на Римската империя.

И още един интересен исторически факт - аб-
солютно във всички държави, приели християнс-
твото, скоро се появявали евреи от нехристиянс-
ко вероизповедание и разгръщали доста странна 
дейност. Те забогатявали с необикновена лекота.

Тяхната дейност във всички християнски държа-
ви придобивала толкова мащабен характер, че не 
можела да остане незабелязана както от народа, 
така и от правителствата на тези страни.

Когато в някоя страна тя достигала кулми-
национната си точка, народът започвал да бие ев-
реите. Правителството ги гонело от страната.

В началото на второто хилядолетие от нашата 
ера са известни многобройни факти за еврейски 
погроми в различни християнски страни.

През 1096 г. били прогонени и разгромени десет-
ки еврейски общини по Рейн. През 1290 г. евреите 
били изгонени от Англия. В края на XIV в. в Испания 
били умъртвени над 100 хиляди евреи. (Наистина е, 
че след известно време евреите отново тихомъл-
ком се завръщали в тези страни).

Този списък от исторически факти може да бъде 
увеличен значително. Но защо? И така е съвършено 
ясно, че постоянно повтарящите се в продължение 
на много столетия и сходни една с друга ситуации 
са програмирани.

И тъй като загубите се понасят от представи-
телите на християнския свят и самите евреи, то 
съществува трето действащо лице, което не губи. 
За това трето лице човекът от християнския свят 
и евреинът-юдей са само биороботи, които могат 
лесно да бъдат манипулирани.

Кое е това трето лице? Историците, опитващи се 
да се доберат до същината, до корените на вихре-
щата се в света вакханалия, която не се прекратява 
вече хилядолетия, посочват винаги евреите.

Сякаш те са за всичко виновни. Но ако същест-
вува трета сила, то евреите, както и християните, 
са само марионетки - биороботи в ръцете на тази 
трета сила. Но възможно ли е сега да се определи 
и докаже нейното съществуване? Разбира се, че е 
възможно. С какво? С помощта на историческите 
факти и логическото мислене. Съдете сами.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА

ЕНЕРГИЯТА 
НА ЖИВОТА
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С ПРЕГРЪДКАТА 
НА СТРАНДЖА 
ПЛАНИНА

и докато конете си 
почиваха, ние раз-
говаряхме на чаша 
кафе или бира. Така 
се сприятелихме и 
започнахме да ходим 
при него на пикник, 
на барбекю и на раз-
думка. Незабравими 
вечери сме прекара-
ли под открито небе 
с акомпанимент на 
китари – Николай и 
моите приятели са 
професионални му-
зиканти.

Така през годините 
научих повече неща 
за Николай Руйчев. 
Роден е в Русе. Дълги 
години работи като 
рокмузикант в чуж-
бина. За по-дълго 

време се установява 
в Швейцария, къде-
то свири в нощни 
клубове. Притежава 
швейцарски паспорт, 
но избира да живее в 
България. Свободо-
любив по дух, той се 
отказва от градския 
начин на живот и се 
отдава на мечтата си 
– ранчо с коне. Купу-
ва си парцел в края 
на с. Равадиново и 
започва да отглежда 
коне. Строи голяма 
къща, която впос-
ледствие продава, за 
да си купи по-голям 
имот край с. Веселие 
и повече животни. 
Предлага на българи 
и чужденци индиви-
дуално обучение по 
езда, почасови туро-
ве, разходки в пла-
нината и пикници. В 
конюшните му има и 
малки кончета.

От две години Ни-
колай Руйчев се е 
установил в ранчото 
си, което се простира 
на около пет декара 
площ. Тук е с конете, 
които са станали по-

вече. За компания 
си е взел няколко 
козички. Гордее се, 
че вече се е научил 
да си прави сам козе 
сирене. Чувства се 
щастлив и доволен, 
че сам си прави ток 
и вода. С присъщата 
му веселост продъл-
жава да обучава ту-
ристите на езда и да 
прави пикници край 
реката, където е из-
майсторил бар от 
дървета. Казва, че е 
реализирал мечтата 
си.

През зимата жи-
вотът му е по-труден 
и грижите по живот-
ните са повече, но 
през всеки сезон вра-
тата му е отворена за 
гости и приятели. Ве-
чер продължава да 
има своите ангажи-
менти като музикант, 
главно в клубове с 
чужденци.

Чувства се реа-
лизиран и удовлет-
ворен от живота си 
сред природата.

Един намерил себе 
си човек!

Мариана 
ПРАМАТАРОВА

Треньорът по 
конна езда Николай 
Руйчев е колоритна 
фигура. Осанката му 
с каубойска шапка и 
кожени дрехи винаги 
е в компанията на чу-
десните му коне и не 
остава незабелязана 
от гостите и жители-
те на Южното Черно-
морие.

Сближихме се 
покрай ездата преди 
години. С мои близ-
ки приятели всеки 
 уикенд посещавахме 
конната база на Ни-
колай Руйчев, която 
тогава се намираше в 
с. Равадиново. Яхвах-
ме конете и незави-
симо от февруарския 
студ или юлския пек 
ние се впускахме в 
приключението, на-
речено „разходка в 
планината”. Разбира 
се, всичко това се 
случваше под зор-
кия поглед на Ники 
– нашият треньор 
и водач. Удоволс-
твието от ездата и 
съприкосновението 
с природата е голя-
мо. След всеки езди-
тен тур се чувстваш 
щастлив, отпочинал 
и пречистен. След 
ездата Николай ни 
приемаше на веран-
дата в бунгалото си 

Николай Руйчев с козите позира пред конюшната

Николай Руйчев и Барон галопират из ранчото
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на Националния му-
зикално-фолклорен 
съюз ”Орфеево из-
ворче” (НМФС), Рад-
ка Братанова – фол-
клорист, и Виолета 
Георгиева - народен 
изпълнител, оцениха 
по достойнство всич-
ки изпълнители. 

На 5. 09., събота, се 
явиха 31 колектива 
и 20 бяха удостоени 
със златни медали, 
а със сребърни - 11.  
Не е възможно да се 

изброят всички, но заслужава да се отбеле-
жат прекрасните изпълнения на групите за 
автентичен фолклор от гр. Смолян, с. Въгла-
рово и с. Медникарово, от гр. Гълъбово, кв. 
”М. Станев”, с. Хотница, с. Горски извор, с. Ми-
нерални бани, Хасковско, гр. София - 144 СОУ 
„Народни будители” и др.  Индивидуалните 

Продължава от стр.  1

Гостоприемният гр. Неделино отново пос-
рещна на 4, 5 и 6.09.2009 г.  фолклорни съста-
ви от България, Румъния, Сърбия и Македо-
ния, които ще премерят сили и ще заявят 
своето национално „аз” чрез фолклорните 
си песенни традиции в областта на народно-
то изпълнителско изкуство.  Три дни богата 
и разнообразна програма, три дни песни, 
свирни, танци и представяне на народни 
обичаи, три дни много настроение и хора на 
няколко ката - това е музикалната визитка на 
гр.  Неделино. 

Откритата сцена се изпълва с деца, обле-
чени в красиви народни носии, и от  извест-
ния  у нас и в чужбина фолклорен ансамбъл 
на с. Гела.  Пред микрофона застава кметът 
на общината.  Илия Вълчев с топли думи поз-
драви всички гости на града и пожела „На 
добър час” на изпълнителите. Писва родоп-
ската каба гайда, запяват децата, песента по-
галва върховете на планината и сърцата на 
хората, дошли на поредния фолклорен фес-
тивал.  След това запяват и заиграват слад-
когласните певици и певци на ансамбъла от 
с.  Гела и ти става толкова  хубаво на душата.  

Неделино, един красив град, сгушен в 
полите на Родопа, с добри и сърцати хора, 
които всяка година в рамките на фестивала 
 отбелязват и празника на своя град: „Недели-
но – минало, настояще и бъдеще”.  Гледката 

ОСМИ  НАЦИОНАЛЕН  
ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ  С  
МЕЖДУНАРОДНО  УЧАСТИЕ 
- НЕДЕЛИНО  2009

Тази година се явиха 55 фолклорни състава, 
предимно от Хасковска и Старозагорска об-
ласт, които достойно представиха автентич-
ния фолклор на съответните региони. 

Професионално жури в състав: председа-
тел - проф. д-р Николай Стойков от АМТИИ, гр. 
Пловдив, гл. ас. Дочка Къшева, председател 

Българска народна песен,
ти си огърлица от жълтици,
но от думи и от звуци. 
Твойте звуци са тъкани
като витите гайтани. 

ПОКАНА
На 16 октомври (петък) от 15.30 часа, в 
салона на читалище “Вълчо К. Русковски” 
– гр. Угърчин, област Ловеч, ще бъдат 
представени книгите на ИК “Новата 
цивилизация”. На срещата ще присъстват 
руският поет и писател Ефим Кушнер, зам.- 
председателят на НГИК “Петър Димков” 
- Тодор Ялъмов, и издателят на в. “Родово 
имение” акад. Атанас Панчев. Във фоайето 
на читалището ще бъде открита и изложба, 
посветена на живота и делото на големия 
български родолюбец Петър Димков.

ВхоД сВобоДЕН

е неповторима, толкова красота, 
събрана на едно място.  На кра-
сивия площад в центъра на гра-
да виждаш и чуваш  фолклорна 
симфония от звукове и багри. 

Фолклорната група от Р. Румъния 

Журито на фестивала 

Дефилето 

Детска фолклорна група 
с. Средец, общ. Неделино

Кръшни хора на площада, преди започване на празника
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Клуб «Приятели на Рьорих»
НГИК „Петър Димков” 

и в. Родово Имение

ви канят на дискусията
“2012 г. – Трансформация 

на Земята – как да се готвим”
Водещ Тодор Ялъмов

13 октомври 2009 г., вторник, 17,30 ч.
София, РКИЦ, Музикалната зала, 

ул. Шипка 34.

ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ
На 15 октомври (четвъртък) 
от 17.30 часа в салона на 
“Килийното училище”, 
отдел “Култура и духовно 
развитие” – гр. Кюстендил, 
ул. “Търговска” № 6, ще 
се проведе творческа 
вечер по случай Деня на 
плодородието.
На срещата ще бъде 
представена новата книга 
на руския поет и писател 
Ефим Кушнер – “Полет над 
пропастта”. Ще присъстват 
акад. Атанас Панчев 
– издател на в. “Родово 
имение”, и Тодор Ялъмов 
– зам. председател на НГИК 
“Петър Димков”.
Приканват се всички наши 
читатели да споделят 
тържествената вечер.

Вход свободен  

изпълнители, певци и инструменталисти бяха 
по-малко в сравнение с миналата година, но 
бяха силно аплодирани от публиката.  Пора-
ди голямата трагедия с нашите сънародници  
в Охридското езеро в Македония празникът 
в неделя беше преустановен.  Всички бяхме 
покрусени от загубата на нашите българи, 
като прекършени клонки останаха и всички 
участници, които трябваше да се представят 
в неделя и които вече бяха пристигнали в Не-
делино.  Помръкна настроението и веселба-
та на площада, замлъкна музиката и всичко 
опустя.  На заседание журито и организато-
рите на фестивала решиха да наградим слу-
жебно тези състави, които трябваше да се 
явят в неделя. 

На 1 и 2 август детската фолклорна група 
„Разлъка” и групата за автентичен Неделин-
ски двуглас от ОДЗ № 1 с ръководител Ружка 
Иванова взе участие във фолклорния фести-
вал „Мостове на Балканите” в гр. Приеполе,  
Сърбия, и тогава бяхме гости на Дома на кул-
турата.  Поканата беше отправена от Българ-
ското посолство в Сърбия в лицето на Илия 
Лясков, който се обърна към мен, като пред-
седател на НМФС ”Орфеево изворче”, да оси-
гурим група за автентичен фолклор, която да 
участва в проекта „Мостове на Балканите”.  

Фолклорен състав от гр. Приеполе трябва-
ше да върне визитата и да вземе участие в   
Неделинския фестивал, но поради обявения 
траур нашите гости не можаха да участват и 
да представят своя фолклор.  

Домакините в лицето на колектива на ОДЗ 
№1 направиха програма за пребиваването 
на групата от Дома на културата, връчен им 
беше златен медал и настроението се покачи.  
А неуморимият наш приятел Драган Иванов 
от Западните покрайнини, който беше пре-
водач и екскурзовод, ни помогна в нормал-
ното и задушевно човешко общуване между 
гости и домакини.  

На срещата при кмета на общината Илия 
Вълчев се размениха поздравления и по-
даръци с пожелания за бъдещи срещи между 
двата града, за дружески и културен обмен, 
за опознаване на културите на двете стра-
ни.  Това е пътят за изграждане на мостове 
на добронамереност, доброжелателност и 
взаимно опознаване, защото всеки народ е 
силен с духа си и безсмъртен с песента си.       

Традиционната красота и светлина на пло-
щада в гр. Неделино и в сърцата и душите на 
всички участници и гости беше помрачена, 
но остана надеждата и вярата за светлината 
и топлината в идващите бъдни дни. 

О Б Я В А
На 15.10.2009  г. в Стара Загора от 18 ч. 
в зала Верея ще се проведе безплатен 

семинар за желаещите да научат 
за метода ТЕС (EFT).  

Кратък филм може да видите тук:
 http://www.vbox7.com/play:86a6b9be 

ОБЯВА
На 12 октомври 2009 г. (понеделник) от 
17.00 ч., в гр. Своге – конферентната зала на 
Професионална гимназия “Велизар Пеев”, 
ще бъдат представени най-новите книги на 
ИК “Новата цивилизация”. На срещата ще 
присъстват руският поет и писател Ефим 
Кушнер, автор на “Безкръвната революция”, 
“Връщане в рая” и “Полет над пропастта”; 
Тодор Ялъмов, който ще изнесе лекцията 
“Полковник Петър Димков и Русия”, и 
академик Атанас Панчев – издател на в. 
“Родово имение”. 
Срещата е организирана с любезното 
съдействие на членовете на организация 
“Русофили”, клубовете на културните дейци 
– гр. Своге, и литературния клуб към града 
“Александър Вутимски”.

ВхОд сВОБОден

Група за автентичен фолклор - гр. Гълъбово, кв. ”М.Станев” 

144 СОУ “Народни будители”, гр.София
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Лияна ФЕРОЛИ

По случай Дните 
на Кърджали в една 
от картинните гале
рии на града (“Кръг”) 
неделно матине из
несоха бардът Румен 
Спасов и цигуларка
та Даниела Пенева. 
Акустичната китара 
на поета компози
тор и виртуозната 
цигулка на младата 
преподавателка по 
музика проведоха 
един паметен диалог, 
преминаващ в поли
лог, търсещ измере
нията и търсенията 
на човешката душа. И 
преминаващ от тре
петите на тялото до 
духовната космич
ност. Творческият им 
натюрел се характе
ризира с много ча
ровност, лиричност, 
естетизъм и аристо
кратизъм. Точно това 
пространство на 
духа Румен Спасов 
определя като ис
тинско докосващо и 
изследващо човеш
ките дълбини. В него, 
казва той, думите 
се снишават, замъл
чават, заслушват се, 
стават поискрени, 
точни и внимателни. 
В това вижда миси
ята на изкуството 
въобще, тъй като все 
още ближем раните 
си от неговите до
скорошни  убеди
телнокатегорични 
и идеологичнозло
употребяващи жес
тове и знаци.

Двамата свирят 
автентичен фолклор 
от 16 до 20 век, но с 
отчетливи веяния на 
оня ню уейв, който 
България имаше по 
времето на “Нова ге
нерация”, на онази  
малко тъжна и бурна 
душа, която  вечно 
търси себе си в из
пятата поезия и се 
опитва да се намери 

Трубадурската душа все така мечтае, ридае и твори…

За музиката 
и любовта 
като свобода

Дочка
КЪШЕВА,
председател на 
НМФС „Орфеево 
изворче”

 
„Ако не се вълну-

вам, ще се превър-
на в блато – каза
ло морето!”

Връщам се 
назад във 
времето, в 
далечната 

2000 година, когато 
за първи път деца, 
учители и худо
жествени ръково
дители от НМФС 
“Орфеево извор
че” стъпихме на 
нашето Черномо
рие, в красивата и 
кацнала като бял 
лебед на брега на 
морето станция в 
Атия, база Търго
вище. Всичко е тол
кова хубаво, имаш 
чувството, че това 
е една вълшебна 
приказка. Посре
щат ни усмихна
ти домакините – 
управителката на 
станцията тогава  
Мариана Шахинян 
и обслужващият 
персонал. Атмос
ферата е озонира
ща, чистота, цветя 
и красиви поли
леи в просторните 
 фоайета, в столо
вата, която прили
ча на кораб. Дома
кините ни осигу
ряват физически и 
душевен комфорт, 
а всичко това рес
пектира и те кара 
да се чувстваш 
като в свой дом.

Морето е само 
на 60 метра от 
станцията, няма 
други почиващи 
освен нашите деца 
и спасителите на 
плажа сутрин от 9 
часа и след обяд от 
16 ч. Спокойствие 
и отдих, за които 
само можеш да 
мечтаеш. Този от
дих  на морето за 
почиващите деца 
от Орфеево извор
че е лагер школа 
– творческа почив
ка, където съчета
ваме полезното с 
приятното. Деца от 
различни краища 
на страната идват 
тук да „събират” 

ве Балчо Балчев) спе
чели голямата награ
да в найпрестижния 
конкурс за найдоб
ра авторска песен в 
десетото юбилейно 
издание на „Морс
ки струни“, Несебър. 

Много овации съб
раха и с последва
щите си изпълнения 
в Международния 
младежки фестивал 
“Жреци на музите” в 
община Царево. А на 
Първите празници на 
изпятата поезия “Со
лени ветрове ‘2009” в 
Бургас те спечелиха 
специалната награда 
за оригинално музи
кантско решение и 
найярко музикално 
присъствие.

Преди да дойдат 
в Кърджали, бяха 
грабнали с песента 
си “Съкровища” (му
зика и текст Румен 
Спасов) и първата 
награда в конкурса 

на кмета на Разград 
Денчо Бояджиев за 
песен на града по 
време на второто из
дание на Национал
ния фестивал за по
ети с китари “Есенни 
бардове”.

Румен Спасов е 
роден в Панагюрище, 
завършва българска 
филология и култу
рология в Софий
ския университет. 
Преподава театрална 
критика в Свобод
ния факултет и е до
кторант във Фило
софския факултет на 
университета. Един 
от създателите е и 
на литературен кръг 
“Стрелец – 2”, както и 
на Университетския 
състав за старинна 
музика “Св. Климент 
Охридски” (http://
hor.art.bg). Редакти
ра htt://auditorium.
art.bg и е операти
вен секретар на в. 

”АБуки”. Автор е на 
книгите “Амбицията, 
наречена български 
рок” (1992 г.), “Култу
ра и война”, 2001 г., на 
преводи от английс
ки и руски. През 2007 
г. редактира за уче

ници Омирова
та “Одисея” по 
превода на Ни
колай Вранчев  
от 1940 г.

  
Д а н и е л а 

Пенева е ро
дена във Варна, 
завършва кла
сическо пеене 
в Национално
то музикално 
училище „Лю
бомир Пипков”. 
Бакалавър е 
по цигулка в  
Националната 
музикална ака
демия „Панчо 
В л а д и г е р о в”. 
С п е ц и а л и з и 
ра в Италия и 

Германия, лауреат е 
на музикални кон
курси у нас и в чуж
бина. Концертира с 
новия симфоничен 
оркестър в София. 
Стипендиант е на 
Фондация „Райна 
Кабаиванска” с май
сторски клас при 
знаменитата певица. 
Автор е на стихос
бирката „Зелени лис
та” (2005 г), на рома
на „Николо Ворини” 
(2006 г.), на студии и 
статии, на преводи 
от италиански. Пос
ледователно е ма
гистър и докторант 
в Софийския универ
ситет „Св. Климент 
Охридски”, където 
преподава в специ
алността музикална 
педагогика. Смята, 
че музиката и жива
та реч са найхуба
вото нещо и когато 
са искрени и истинс
ки, не се опроверга
ват, а се надграждат 
взаимно. Убедена е, 
че с тяхната специ
фична музика показ
ват красотата на све
та в забързания ни и 
комерсиален век по 
един спокоен, сдър
жан и елегантен на
чин. Това е музиката 
– контрапункт, която 
ни е особено нужна 
днес, казва тя.

и смири. Със своите 
изпълнения те до
казват, че и “старата” 
музика може да има 
новаторско звучене, 
ако изразява извеч
ния човешки стре
меж към свобода и 
любов.  А със своя 
пиетет към различ
ност и оригиналност 
и двамата изпълни
тели ги имат в до
статъчна степен.

Румен и Даниела се 
надяват чрез честите 
си концертни изяви 
да върнат старото 
значение на хубавата 
дума от културната 
лексика фолк, която 
и сега в много други 
страни има съвсем 
различно от наше
то значение. И с нея 
се изразява онази 
автентична част от 
народностния бит 
и култура, която на
родът сам създава в 
своето ежедневие. 
Но при нас това те
чение е мутирало до 
чалга под унищожи
телното влияние на 
пайнерите и на мут
рите и мутресите.

Музикален тандем 
са от тази година, но 
вече с доста призна
ния: хитът им “Смърт
та и морето” (музика 
Румен Спасов, стихо
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здраве под парещите лъчи на слънцето и 
къпане до насита в хладните прегръдки на 
морето. Репетиции, занимания в клубове
те „Знам и мога” за децата до 11 години и 
дискусионен клуб „ Човеколюбие” за деца 
от 11 г. нагоре, с ръководител Дочка Къше
ва. Вечер станцията се превръща в пеещ 
пътуващ кораб, огласяна  от концертите за 
запознаване, наречени „Нашата (моята) му
зикална визитка.” 

Талантливите чада на България, потом
ците на Орфей демонстрират своите из
пълнителски възможности, едни пеят, дру
ги свирят, а трети играят кръшни българс
ки хора. Тук сме заедно, за да се запознаем, 
да усетим истинското приятелството и доб
рите взаимоотношения между всички нас. 
Години наред ни свързва ДОБРОТАТА,  най
нравствената категория и ценност, ЛЮБОВ
ТА, найвеликото човешко чувство и КРА
СОТАТА като естетическа категория. Доб
рота, любов, красота, светлина и музика, 
един пъстър букет от човешки категории и 
ценности, който ни събира; един букет, от 
чийто аромат вдъхва всеки, от чийто аро
мат е погалена всяка човешка душа. Може 
би в това е и нашата сила. Дай, Боже, да е 
така не само, докато сме тук на лагера, но и 
когато се завърнем по домовете си.

Как да се разделиш с тази вълшебна при
казка? 

И така всяка година от 2000 г. до 2009 г. 
ние редовно почиваме на морето в Атия, 
Бургаско, база Търговище. Изнизаха се мно
го бързо годините една след друга и ето, че  
ние отбелязахме 10годишен юбилей на 
летуването на море.

10 години творчески осмислени и полез
ни за всички – деца и учители.

10 години много приятелства, които не 
се забравят.

10 години много изненади и удоволствия 
– карнавални и Нептунови вечери.

10 години безброй концерти и срещи с 
известни писатели, актьори, поети и др., 
които обогатяват детската душевност.

10 години  много или малко са?
Трудно е да се отговори на такъв въпрос, 

защото всички летуващи деца искат отно
во и отново да бъдат на морето, защото се 
чувстват свободни, разкрепостени и анга
жирани в полезни и приятни музикално
художествени дейности. Преди две години 
летувахме по две смени една след друга, 
а от миналата само по една. Всяка година 
почиват над 160 деца от различни фолк
лорни региона на страната, от Видин до 
Варна, от София до Бургас, от Благоевград 
и Гоце Делчев, от Неделино и Смолян, Ста
ра Загора и др. Тази година основната гру
па 30 летуващи деца бяха от гр. Бобов дол, 
както и камерни групи от София, Казанлък, 
Пазарджик, Пловдив, с. Габровица, община 
Белово, Твърдица, Самоков и Карнобат. 

Отново бяхме посрещнати  радушно от 
целия колектив на станцията и от големия 
наш приятел Марин Николов, началник на 
база Търговище, на когото дължим това 
дългогодишно летуване. Ние също отбе
лязахме нашето заслужено внимание към 
него, като го наградихме с юбилейна Гра
мота, луксозна папка и химикалка с иници

алите на Орфеево изворче. Програмата на 
нашето пребиваване, както винаги беше 
разнообразна и интересна: от 9 до 11.30 и от 
16 до 18 часа плаж. От 13.30 ч.  занимания 
на детския клуб „Знам и мога”, а от 14.30 ч. 
 занимания на дискусионен клуб „Човеко
любие”. Концертите започнаха от 4 август, 
камерен концерт – среща с нашия приятел, 
поета на Орфеевата Родопа планина, по
четния председател на НМФС и изследо
вател на Орфей, Никола Гигов, писателката, 
журналистката и „летописеца” на Орфеево 
изворче”   Елена Хайтова. Произнесем ли 
думата Родопа, чуваме музика. Пеят чу
чурите, пеят чановете, пеят родопчани, а 
песните извират направо от сърцето и ле
тят към небето като „прегърнати гласове”. 
Гайдата извисява глас и мери ръст с плани
ната, вятърът носи аромата на билките, а 
боровете нашепват Орфееви слова:

Орфей е тук като сълза и нота,
Орфей е тук – въздишка и роса,
мелодия и песен на живота,
стозвучие в родопски небеса. 

Н. Гигов

Винаги срещите с Хайтова и Гигов, два
ма високо ерудирани и духовни личности, 
за всички нас са като празник. Ние поздра
вихме нашите гости с камерен концерт на 
деца от Казанлък, Пловдив, Габровица, Па
зарджик и София, които пяха и свириха на 
тамбури. Този концертсреща се превърна 
в един малък подарък за гостите ни.

Прометей открадна огъня от боговете, 
за да го дари на хората, Орфей взе песента 
от небето, за да я дари на хората. А песен 
до огън е найвеликото завещание, защо
то огънят стопля човека отвън, а песента 
стопля човека отвътре.

Кавказ откърми Прометей
и огъня е с нас.
Родопа лирата роди,
Орфей запява с нас.

Но често огъня е звук,
а песните пламтят,
не могат те един без друг
и заедно вървят.

Н. Гигов

На големия тържествен юбилеен кон
церт на 6 август огън и песен ни поднесоха 
децата от Школата за народно пеене към 
читалище ”Просвета”, гр. Бобов дол, с ръ
ководители Димана и Боян Боянови. Гру
пата от прекрасните визуално и гласовити 
момичета и момчета пя народни песни от 
шоплука и Пирин. Камерна формация от 
момичета изпя с невероятно внушение 
 автентичен шопски двуглас от Кюстендил
ския регион. Какво звучене, каква красота 
и неповторимо изпълнение, поднесено 
с много любов, която извира от душите и 
сърцата на децата! А когато запяха и заиг
раха всички от групата, наистина това беше 
огън и песен, които ни поднесоха тези та
лантливи Орфейчета. Този огън и песен е 
предаден с огромна любов от ръководи
телите Димана Боянова, невероятна из

пълнителка на шопски песни, солистка на 
ансамбъл „Пирин” и владееща до съвър
шенство различните подстилове на шоп
ския фолклор, и Боян Боянов, голям музи
кант, пее и свири на тамбура, а в ансамбъл 
„Пирин”  на контрабас. Една незабравима 
вечер, едно емоционално преживяване 
и зареждане с положителна енергия на 
всички в залата. Този концерт се превърна 
в един голям празник за душите на всички, 
които имаха удоволствието да присъстват 
и се насладят на голямото изкуство на тези 
деца. За магнетичната атмосфера много до
принесе и Орлин Делибалтов, председател 
на читалището, който съпровождаше из
пълненията на децата. Той и Величка Ива
нова са пример за подражание как двама 
ръководители, председател и секретар на 
читалище, са винаги с децата и подкрепят 
техните изяви. Слушахме всички в захлас, 
слушах и аз, но не можах да издържа и със 
сълзи на очи поздравих всички – деца и ръ
ководители, и гласно изрекох: „Българийо, 
докато имаш такива талантливи чада, бъл
гарският корен няма да изсъхне! България 
ще я има и в бъдните векове! Поклон пред 
вас, нека Бог да ви закриля и запомнете: 
БъЛГАРСКИяТ ДУХ Е НЕСЛОМИМ!”

Дойде и чаканата карнавална вечер и 
посрещането на бог Нептун. Посрещнахме 
го на лодка с русалките и вестоносците и 
с голямо нетърпение прочетохме негово
то послание към децата: „Стадо сребърни 
рибки дойдоха в моя дълбок воден дворец, 
за да ми кажат, че в Атия летуват децата от 
„Орфеево изворче”. Аз, Нептун, научих, че 
тези деца са много талантливи, умни, ве
сели и добри. Те пеят български народни 
песни, свирят и играят хора с жар и от сър
це. Всички, русалки и дребни обитатели на 
моя замък, са ги слушали от брега на Атия. 
Аз също исках да ви видя и чуя, деца на 
Орфей, и затова идвам от дълбините на 
Черно море. БОГ НЕПТУН!”

Започна карнавалната вечерконцерт в 
чест на бог Нептун с невероятната воде
ща Светла Дякова от гр. Твърдица. Каква 
изобретателност и актьорски качества на 
децата, които представиха герои от при
казки и филми, творчески превъплъще
ния с много хумор от различни сериали и 
др. Инициатор на тази хубава вечер беше 
Светла Дякова, но за нейната реализация 
се включиха всички ръководители: Нели 
Несторова, Капка Алексиева, Соня Лас
кова, Ваня Георгиева и Радка Баева. След 
концерта изпратихме бог Нептун с поже
лание догодина пак да ни гостува. Благо
дарим на Кирил Тачев, който беше в роля
та на Нептун.

По случай 10годишния морски юбилей 
ръководството на НМФС подари на всички 
участници, деца и ръководители юбилей
на Грамота и малки предметни подаръци. 
До късно вечерта всички деца се веселиха, 
пяха и танцуваха, доволни от прекрасната 
вечер. 

На 8.09., събота, със сълзи на очи се раз
делихме с надеждата, че отново ще бъдем 
заедно и следващата година.

Деца, потомци на Орфей, бъдете БЛА
ГОСЛОВЕНИ!
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12 октомври
Мчци Пров, Андроник и Тарах. Преп. Козма 

Маюмски
1891 − Академичният съвет на Висшето учи-

лище в София разглежда едно предписание на 
Министерството на народното просвещение 
Съветът да разисква и реши въпроса как е въз-
можно да се свържат историческата и филоло-
гическата секция, че учениците от този отдел да 
преподават след завършека на образованието 
си с еднакъв успех и двата предмета − история 
и български език. По мнението на съвета слива-
нето на двата клона, историческия и филологи-
ческия, би било в ущърб на специализирането; 
трябва да се зачитат и научните интереси, а не 
да се има предвид само гимназиалното препо-
даване. До сливане на двата клона не се идва.

1904 − роден е в Панагюрище проф. Георги 
Брадистилов, учен математик.

1931 − Александър Малинов, министър-
председател на правителството на Народния 
блок, подава оставка по здравословни при-
чини. Министър-председател става неговият 
съратник Никола Мушанов и продължава при 
пълна свобода и междупартийно равенство до 
звенарския преврат от 19 май 1934 г.

13 октомври
Мчци Карп и Палила
1896 − ректорът на Висшето училище в Со-

фия уведомява писмено членовете на Акаде-
мичния съвет, че министерството не е съгласно 
да позволи на завършилите девически гимна-
зии български девойки да постъпят като ре-
довни студентки в училището. Обосновка на 
министерството е, че тези гимназии не са равни 
на реалните и класическите мъжки гимназии. 
Съпругата на проф. Михаил Драгоманов се из-
казва против схващането на някои, че българ-
ката не била достатъчно подготвена да седи на 
същата скамейка със студентите, че последните 
пък не били достатъчно възпитани да понасят 
присъствието на жената без опасност на обще-
ствения морал. Но това е предразсъдък, който 
опитът опровергава навред! При ректорство-
то на проф. Любомир Милетич, в 1901 г., и тоя 
въпрос намира положително решение.

1905 − роден в с. Ъглен, Луковитско, писате-
лят Илия Волен.

1991 − СДС печели парламентарни избори. 
След около половин век за първи път на власт 
идва демократично правителство.

14 октомври
Мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий. 

Преп. Параскева - Петка Търновска (Петковден)
1852 − роден е в Панагюрище Павел Бобе-

ков, революционер, създател на първия наш 
всекидневник „Секидневний новинар” (1877, 
Букурещ), умира на 17 октомври 1877 г.

На тази дата всяка годи-
на Българската православ-
на църква чества паметта 
на Йоан Кукузел, българс-
ки певец, композитор и му-
зиколог, един от видните 
дейци на средновековното 
източно черковно пеене. 
Изследователите спорят за 
времето, през което е живял и творил, но че той 
по рождение е българин, малцина се осмеляват 
да отричат. Защото сам Йоан Кукузел, роден в 
Драч според житието му, е озаглавил една от 

Нов БЪЛГАрСки кАЛЕНДАр
най-важните си композиции „Полиелей на бъл-
гарката”, посветена на майка му и написана по 
чути от нея мотиви. Той е вмъкнал в творбата си 
мотиви от български народни песни. „Полиелей 
на българката” се пази в патриаршеската библи-
отека във Фенер, Цариград, наред с другите му 
композиции. На Велики петък там и в настояще-
то се изпълнява „Полиелей на българката”. Во-
калният състав „Йоан Кукузел Ангелогласният” 
след упорита работа под художественото ръко-
водство на Таня Христова дава възможност на 
съвременните българи и чужденците да чуват 
за пръв път песнопения от Кукузел. Те, по думи-
те на изследователката на неговото музикално 
творчество Лада Брашованова, „носят в себе 
си цялата първична същност на старинната 
българска музика и имат голяма естетическа 
стойност”. Този хор не бива да се смесва с хор 
„Кукузел” при храма „Св. Александър Невски”, кой-
то го предшества.

15 октомври
Преп. Евтимий Нови. Прпмчк Лукиян Анти-

охийски
1204 − в престолния град Търново пристига 

папският пратеник кардинал Лъв заедно с при-
дружаващия го пратеник на цар Калоян, брани-
чевския епископ Власий. От едно писмо на цар 
Калоян до папа Инокентий Трети от ноември 
същата година се узнава, че кардинал Лъв му 
донася корона, скиптър и знаме и благославя 
патриарха на България. Кардинал Лъв коро-
нясва Калояна по поръка на папата, след като 
е сключена пълна каноническа уния между Бъл-
гарската православна църква и Римокатоли-
ческата църква. Цар Калоян уведомява папата, 
че му праща две деца − Василий и Витлеем, да 
научат в римските училища латинско писмо и 
след това да бъдат върнати при него. А тога-
вашният български патриарх Василий поясня-
ва в свое писмо до папата, че едното от момче-
тата е син на свещеник Константин, а другото е 
син на царя. Както на-
времето Борис Първи 
подготвя Симеон за 
бъдещ глава на Бъл-
гарската църква, така 
цар Калоян в нача-
лото на тринадесети 
век иска очевидно да 
подготви своя син за 
бъдещ патриарх.

1937 − умира писа-
телят Йордан Йовков, 
роден в с. Жеравна на 
9 ноември 1880 г.

16 октомври
Мчк Лонгин Стотник
1885 − Великите сили в колективна нота 

 искат от българското правителство да се отка-
же от Съединението на Южна България, изку-
ствено наречена Източна Румелия, с Княжество 
България и да възстанови положението, какво-
то е било преди това. Княжеското правителство 
отказва. То моли силите вместо да искат унищо-
жаване на Съединението, да станат посредници 
между българския княз и турския султан и да 
убедят последния да признае извършеното, за 
да се заякчи мирът на Балканите. Свиква се кон-
ференция по предложение на Високата порта 
в Цариград. Най-върл противник на Съедине-
нието е руският цар Александър Трети. Млада-
та, едва шестгодишна българска войска показ-

ва, че и без руски офицери 
може да побеждава.

1902 − родена в Сев-
лиево е писателката Фани 
Попова-Мутафова, умира 
на 9 юли 1977 г.

1914 − самоубива се 
поетът Пейо Яворов, ро-
ден в Чирпан на 1 януари 
1878 г.

1945 − умира Григор Чешмеджиев, белет-
рист, журналист и общественик, роден в Пеще-
ра на 4 март 1879 г.

17 октомври
Прор. Осия. Св. Андрей Критски
1896 − с указ е утвърден подробният пра-

вилник към Закона за Висшето училище от де-
кември 1894 г. Уредбата на Висшето училище 
се доближава с новата уредба още повече до 
организацията и правата на европейските уни-
верситети. Такова е и желанието на самите пре-
подаватели, преименувани сега в професори. 
Факултетите добиват по-самостойна управа, 
а те тогава са три: историко-филологически, 
юридически и физико-математически. Пред-
вижда се и разширение на числото на факулте-
тите в бъдеще чрез откриване на богословски 
и медицински факултет.

1915 − при село Криволак, Македония, се 
разразява боят между Седма българска диви-
зия и 122 френска дивизия през Първата све-
товна война. Съглашенските войски настъпват 
по долината на Вардар с цел да се съединят със 
сръбската армия. При Криволак и река Черна 
след тежки боеве настъплението на френските 
войски е спряно от българските войски и съе-
диняването е осуетено.

1945 − официално е възстановена Демок-
ратическата партия, която излиза с програма 
против ОФ.

18 октомври
Св. ап. и ев. Лука. Св. мчца Злата Мъгленска
1850 − Захарий Зограф пише от Самоков, 

че обикновено българският род проявява не-
съгласие, от което общите работи страдат. От 
груби и прости човеци народна и отечествена 
полза няма, но Бог нека промишлява за просве-
щението. Загрижен е за състоянието на учили-
щето в Самоков, което в оня момент изживява 
известен застой. След години обаче то се изди-
га много. Самопочин и самопомощ са двигател-
ни сили през това столетие не само в областта 
на народното образование, а и във всички об-
ласти за обществена проява. Така се развиват 
и основните демократически добродетели на 
българския народ.

1876 − в Букурещ е свикан народен събор 
от Българското централно благотворително 
общество, който приема програма за възстано-
вяване на българската държава в пределите на 
Мизия, Тракия и Македония.

1908 − българският оперен професионален 
театър „Българска оперна дружба” изнася пър-
вото си представление в Народния театър в Со-
фия с откъси от оперите „Фауст” от Гуно и „Тру-
бадур” от Верди. Основан е в София през 1908 
г. от група оперни артисти начело с Константин 
Михайлов − Стоян, роден в село Голям Боялък, 
Бесарабия, и Драгомир Казаков, роден в Тулча. 
„Българска оперна дружба” в 1921 г. става дъ-
ржавен оперен театър под името Народна опе-
ра − София.

Йоан Кукузел

Йордан Йовков

Пейо Яворов
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Продължава 
от стр. 1

А това е най-голя-
мото и най-извест-
ното защитено зем-
лено укрепление на 
юг от река Дунав, в 
ареала на обширна-
та територия на Бъ-
лгария през VIII – X 
век. Част е от сис-
темата от укрепени 
валове, изградени 
във всички гранич-
ни и буферни зони 
на Първата българ-
ска държава. Освен 
военноотбранител-
ната си функция, 
Еркесията е и добре 
уредена митническа 
граница, през която 
се осъществяват тъ-
рговските и култур-
ните връзки с Визан-
тия чак до XIV век, 
по време на Второто 
българско царство.

Съоръжението е 
видимо от Космоса 
и днес, като свързва 
по неповторим на-
чин Черноморското 
крайбрежие с доли-
ната на р. Марица 
и така обединява 
българските общи-
ни Бургас, Средец, 
Карнобат, Стралджа, 
Тунджа, Гълъбово и 
Симеоновград.

Еркесията е най-
дългата в Европа 
крепостна стена 
– 148 км, видима е 
от Космоса и бие по 
дължина прочутия 
Адрианов вал в Се-
верна Англия, който 
е 117 км.

Понеже това уни-
кално съоръжение е 
малко познато дори 
на българите, поч-
нахме да разказваме 
за него в репортажа 
„Слънчева Тракия” 
/в.”Родово Имение”, 
бр.39/, когато в музея 
на с. Генерал Инзо-
во в община Тунджа, 
вниманието на наша-
та група, водена от 
Атанас Панчев, при-
влече голяма карта с 
неговото изображе-
ние.

ЕркЕсиятаВеликата българска стена

картата на 
ЕркЕсията

Първата европейс-
ка туристическа кар-
та на защитния вал 
Еркесията е израбо-
тена и представена в 
община Тунджа през 
2007 година след го-
ляма подготвителна 
работа. Картата е из-
работена от интер-
дисциплинарен екип 
по идея и под ръко-
водството на д-р Сте-
фан Пейков, прези-
дент на Междунаро-
ден търговски и кул-
турен център /МТКЦ/ 
ГЕОПАН, а автор на 
знака на защитното 
съоръжение е Коста 
Стоянов. Картата в М 
1:200 000 (обхваща-
ща площ от 17 000 кв 
км.) с 148-километ-
ровия пограничен 
вал е подготвена и 
издадена за една го-
дина благодарение 
на участието и на 
десетте най-успешни 

търговски дружества 
и организации на те-
риторията на Общи-
на Тунджа. Както ние, 
така и всеки, видял 
картата, се впечатля-
ва от способността 
на българите успеш-
но да изграждат ма-
щабни инфраструк-
турни проекти още 
в ранния период на 
своята държава. Това 
личи от стратегичес-
кия замисъл, военно-
инженерното изкус-
тво и организацията, 
която е създадена, 
за да бъде изграден 
вала и той да устои 
на времето в голя-
мата си част. Валът е 
сложна отбранител-
на система, наложила 
категорично българ-
ската държавност в 
съседство с Източна-
та Римска империя.

Тук е мястото да 
разкажем поне мал-
ко за незабелижима-
та, но много важна 
културна дейност на 
големия родолюбец 

д-р Стефан Пейков, 
президент на МТКЦ 
ГЕОПАН. Запознах-
ме се „случайно” на 
опашка за ксерокс 
през 2000 г. в Плевен. 
Аз откривах изложба 
на Рьорих и изтичах 
до близкия ксерокс 
да размножа още 
афиши, а той, мина-
вайки през Плевен 
за Бургас, чакаше 
зад мен на опашката, 
бързайки да копира 
някакви докумен-
ти. Като видя афиша 
подхвана разговор и 
стана ясно, че е пряк 
участник в Програ-
мата на Людмила 
Живкова за възста-
новяване дейността 
на Института за Хи-
малайски изследва-
ния „Урусвати” на 
Николай Рьорих. Раз-
говорът продължи 
след няколко месеца, 
когато той помогна 
изложбата да посети 
неговия град Бургас 
и предостави ориги-
нален аудиозапис на 

Светослав Рьорих.
Наскоро българка-

та Ирина Бокова бе 
избрана за генерален 
директор на ЮНЕС-
КО, а през 1970-1980 
години дейността на 
българския студент-
ски клуб НЕК /Наци-
онален експедицио-
нен клуб/ ЮНЕСКО бе 
сочена като пример 
за всички държави 
по света. В този клуб 
израснаха, реали-
зирайки мащабни 
проекти, напр. „Кар-
таген” и „Аргонав-
тика”, личности като 
д-р Стефан Пейков, 
Теодор Троев /вест-
ника наскоро писа за 
него и Тим Северин/, 
Сергей Куприянов 
– открил „златното 
руно” край Калиакра, 
Божидар Димитров и 
много други творци 
на културата.

Д-р Стефан Пей-
ков успя да събере 
и представи в Евро-
па уникална сбирка 
от стари карти на 

България, подготви 
и издаде карта на 
Странджа, а сега и 
на вала Еркесията. За 
изработката на кар-
тата са използвани 
архивни материали 
от картохранилища-
та на Ватикана, ГЩ на 
Австрия, архива на 
Пруското културно 
наследство, Народ-
на библиотека „Иван 
Вазов” и т.н.

изгражданЕ 
и строитЕл

ство

Според археолога 
проф. Рашо Рашев из-
граждането на вала 
е започнало по вре-
мето на хан Тервел 
след 705 г., когато Ви-
зантия отстъпва по 
силата на мирен до-
говор областта Заго-
рия. Валът е известен 
на повечето средно-
вековни хронисти и 
в продължение на 
векове е охраняема 
граница на България 
с Византия.

Еркесията (тюр. Зе-
мен прорез, гръц. Го-
лемият окоп, Голяма-
та ограда, Големият 
прекоп) е най-голя-
мото и най-известно-
то защитено землено 
укрепление на юг от 
река Дунав, в ареала 
на обширната тери-
тория на България 
през VIII – X век.

Общата дължина 
на съоръжението от 
брега на Бургаското 
езеро (южно от кв. 
Горно Езерово) – с. 
Дебелт – с. Житосвят 
– с. Люлин – с. Си-
меоново – с. Тенево 
– с. Генерал Инзово 
– с. Овчи кладенец 
– с. Обручище – с. На-
въсен, до левия бряг 
на р. Сазлийка е 148 
км.

Описание - като 
очевидец на българ-
ските погранични 
валове, оставя араб-
ският хронист Ал 
Гарми (средата на IX 
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век), а един век по-
късно друг арабски 
писател и хронист 
– Ал Масуди обоб-
щава: „... Областта 
на борджаните (Бъ-
лгария) е окръжена с 
трънест плет (сто-
бор или ограда), в 
който се намират 
отвори, подобни на 
дървени прозорци 
(врати), тази ограда 
е подобна на стена 
при канал.”

За един от начини-
те на техния градеж е 
писано от „Сентгален-
ския монах” – Ноткер 
(края на IX век): „... 
Забивали в земята 
две успоредни реди-
ци от колове на раз-
стояние 20 стъпки 
една от друга. Коло-
вете били високи 20 
стъпки. Пространс-
твото между двата 

реда колове изпъл-
вали с твърд камък 
или лепкава глина, 
която трамбовали 
(набивали), а отгоре 
изсипвали изкопана-
та от рова пръст. 
Върху вала насажда-
ли гъсти клонести 
дръвчета, които об-
разуват непроходим 
плет”. В X век (967 г.) 
византийският исто-
рик Скилица – Кед-
рин назовава Ерке-
сията - Големия окоп, 
Голямата ограда.

Старобългарските 
землени валове пред-
ставляват уникално 
съчетание на ров 
(изкоп) с вал (насип), 
чиято обща ширина 
варира от 10 до 40 
метра в зависимост 
от стратегическото 
си предназначение. 
Ширината на изкопа 

и насипа обикновен-
но са в съотношение 
1:1. Дълбочината на 
изкопа е около 3 м, а 
височината на наси-
па 3-4 м. Над насипа 
в определени случаи 
на уязвими за отбра-
на места се изгражда 
палисада (бълг. чес-
токол). Проходите 
през вала са на мес-
тата, където преми-
нават главните пъти-
ща, някои от които 
използвани хилядо-
летия. Там са изгра-
дени дървени порти 
– кули с помещения 
за наблюдение и ох-
рана. Над изкопа се 
спуска подвижен 
дървен мост за пре-
минаване, който стои 
прилепен към порта-
та вечер и в случаите 
на нападения.

Източната част на 

Еркесията (67 км), за-
почва от м. “Градище-
то” до с. Дебелт, вър-
ви в северозападна 
посока, минава пара-
лелно до с. Житосвят 
и на югозапад през 
селата Люлин и Си-
меоново достига р. 
Тунджа при с. Тенево. 
Съвременните раз-
мери на съоръжени-
ето са: обща ширина 
– 22 м, изкоп – 7 м с 
дълбочина 1,5 м и на-
сип – 15 м с височина 
до 2 м. През източна-
та Еркесия минават 
главни пътища, които 
свързват двете сто-
лици Плиска и Пре-
слав с Константино-
пол през Старопла-
нинските проходи 
и покрай морския 
бряг. Проходи освен 
при Дебелт със си-
гурност е имало при 

днешните села Лю-
лин и Тенево. При с. 
Люлин е изградено 
допълнително окоп-
но съоръжение - т.н. 
Циганска Еркесия.

По-късно от с. Де-
белт е изградена в 
северна посока Мал-
ката Еркесия - 11 км, 
която достига брега 
на Бургаското езеро 
и фланкира край-
морския път от Де-
белт към крепостите 
Анхиало (Поморие) 
и Месемврия (Не-
себър). Изграждане-
то на източната част 
на Еркесията и на 
Малката Еркесия със 
сигурност може да се 
отнесе след 812-813 г.

Западната част 
на Еркесията (64 км) 
започва от с. Тенево 
на десния бряг на р. 
Тунджа. Върви в юго-

западна посока пок-
рай селата Генерал 
Инзово, Видинци, 
Скалица, Овчи кла-
денец, през север-
ната част на Манас-
тирските възвише-
ния, покрай с. Обру-
чище достига левия 
бряг на р. Сазлийка, 
срещу с. Калугерово 
(средновековна кре-
пост Блисна). Разме-
рите на западната 
част са по-малки 
– обща ширина 10 
м, изкопът е с шири-
на 4 м и дълбочина 
1 м Строителство-
то й частично е из-
вършено вероятно 
в годините 716-755, 
когато няма военни 
действия между Ви-
зантия и България, 
и завършено след 
мирния договор от 
815 г.
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аспаруховият 
вал

Както споменахме, 
повечето българи 
знаят за другия защи-
тен вал в северна Бъ-
лгария – т.н. Аспару-
хов вал. Той започва 
южно от град Варна, 
от брега на морския 
залив, като в него е 
намерена колона с 
прабългарски знак и 
схема на юрта. За спа-
сяването му голяма 
заслуга има Лечителя 
и Родолюбеца Петър 
Димков, който като 
военен комендант на 
Варна, разполага го-
лям парк върху вала 
и издига паметник 
на Аспарух. Част е от 
системата от укрепе-
ни валове, изградени 
във всички гранични 
и буферни зони на 
българската държа-
ва.

Други по-добре за-
пазени части от този 
отбранителен вал са 
разположени между 
Козлодуй и с. Хайре-
дин. В първоначал-
ния си вид валът е 
бил съставен от зем-
лен насип с ширина 

до 20 м и височина 4 
м и ров с ширина до 
12 м и дълбочина 2 
м. Конструкцията на 
землените насипи е 
включвала и дърве-
ни елементи.

Преди две години 
в Ямбол бе учреден 
инициативен коми-
тет за спасяването 
на ЕРКЕСИЯТА и пре-
връщането й в зна-
чим европейски кул-
турен обект по иде-
ен проект на МТКЦ 
ГЕОПАН.

Вече се работи и 
над идеята да бъдат 
възстановени меж-
ду 50 и 200 метра от 
вала на територията 
на община Тунджа. 
Знакът на Еркесията, 
който представлява 
щит пред три копия, 
ще бъде поставен на 
300 места по проте-
жението на вала на 
разстояние от по 500 
метра.

Добре запазени 
части от Еркесията 
има само в нейната 
източна половина 
от с. Дебелт, през Ба-
каджиците до към р. 
Тунджа. Големи части 
от западната Еркесия 

и особено от Малка-
та Еркесия са чувс-
твително заравнени. 
Интерес за туриста, 
изследователя и лю-
бознателния посе-
тител представляват 
участъците при с. Де-
белт, включени в ар-
хеологическия резер-
ват “Деултум–Дебелт”, 
валът и земления 
лагер при с. Люлин и 
землените укрепле-
ния при с. Тенево, об-
щина “Тунджа”.

И днес, ЕРКЕСИЯТА 
е едно от най-импо-
зантните древни от-
бранителни съоръ-
жения в Обединена 
Европа на границата 
й с Изтока – по-дълго 
дори от знаменития 
“Адрианов вал” в Се-
верна Англия.

Посетете този уни-
кален български па-
метник и се заредете 
с голяма доза само-
чувствие и гордост 
за държавното стро-
ителство на нашите 
предци. Сега е наш 
ред Великата българ-
ска стена да засияе с 
истинската си яркост, 
като достойна част от 
Световното културно 
наследство.
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Джобен билков наръчник за всеки дом
Величка ПЕТРОВА

Върху сравнително мал-
ката територия на Бълга-
рия растат в изобилие 
разнообразни лечебни 
растения. Страната ни е 
известна в Европа и света 
с най-богатата флора и 
най-вече с ценните бил-
ки. У нас фитотерапията все по-
вече и повече се утвърждава като важен 
клон на медицината. Българските билки, които 
са екологично чисти, намират широк прием из-
вън страната и заемат важно място в износа ни.

Природосъобразен начин на живот, съче-
тан с умерено и умело използване на билките 
- това са основните фактори за здраве и дълго-
летие в нашия динамичен век.

Голям е диапазонът на болестите, които бил-
ките лекуват.

Надяваме се, Наръчникът за ученици, сту-
денти, любители, почитатели и познавачи на 
лечебни растения да помогне за правилното 
използване на този ценен дар от природата. 
Неговата основна задача е да покаже как по-
лесно да се разпознава билката, времето за 
бране, начина на сушене и употреба, за да бъде 
с най-голям ефект лечението.

За всяка болест природата сякаш е опре-
делила тревичка! При добро желание и упори-
тост всеки може да направи много за здравето 
си, разбира се, със съответната диагноза, пос-
тавена от лекар.

За всяка билка от каталога посочваме дей-
ствието й, употребата - вътрешно и външно. 
Важно е да се спазват точната доза и всички 
указания на лекаря при лечението, защото ня-
кои билки, приети в по-голяма доза, са силно 
токсични. Употребата на билките би допри-
несла по-рядко да посягаме към лекарствата, 
както и лекарите препоръчват. При добра воля 
и упоритост, със свои сили, можем да възста-
новим здравето си, да подобрим жизнения си 
тонус, самочувствието си! До самолечение не 
бива да се прибягва!

Билките са това, от което хората имат нужда 
ежедневно и целогодишно.

Човек трябва да се научи да разпознава 
билките, да разбере ползата от тях и - особено 
важно е - да има пълна информация за начина 
на бране, съхраняване и приготвяне.

Основни правила 
за събиране на билки

1. Билките се събират в точно определено 
време, за да се запазят лечебните вещества.

2. Берат се в слънчеви дни и няколко часа 
след дъжд или след вдигане на росата.

3. Брането и съхраняването на отровните 
(токсични) билки да става отделно и под кон-
трол на лекар.

4. Необходимо е:
а)  цветовете да се берат по време на цъфте-

жа, добре узрели, с чашка или без чашка, с 
дръжка или без дръжка;

б) листата да се берат добре развити, обик-
новено по време на цъфтежа на растението; от-
късват се целите петури с или без дръжки;

в) стръковете да се берат по време на цъфте-
жа и се отрязват на 20-30 см от върха;

г) корите да се обелват обикновено през 
пролетта, при започване на сокодвижението, 
но преди началото на развитието;

д) корени, коренища, грудки и луковици 
да се изваждат след узряване на семената;

е) семената и плодовете да се берат пре-
ди пълното им узряване.

5.  Използва се нож или ножица, като се ос-
тавят екземпляри за размножаване.

6. Берат се само необходимите части от рас-
тението, подреждат се рехаво, обикновено в 
книжни или памучни торби.

7. Сушенето на билките да става върху хар-
тия, като се разстилат на чисто, сухо и провет-
риво място.

8. Изсушаването продължава 5-6 часа, дока-
то стъблата станат чупливи, листата и цветове-
те да могат да се стриват на прах, а корите, ко-
рените и коренищата да се чупят при натиск.

9. Съхраняването на готовата билка да става 
само в книжна торба.

Начин на сушене 
на билките

КОРИ
1. Сянка, сушилня или слънце:                                                                                 
бяла бреза и сребриста върба.
2. Сянка или сушилня:
корени кисел трън и плод от орех. 

ЦВЯТ
1. Сянка или сушилня:
червен глог, иглика, лайка, магарешки трън,
липа, равнец, ружа, трънка, слез и акация.
2. Слънце или сушилня:
невен с чашка, черен бъз и лопен. 

ЛИСТА
1. Сянка:
мента, здравец, коприва, липа, малина, 
маточина, медуница, орех, смрадлика.
2. Сянка или сушилня:
лопен, червен глог, глухарче, градински
чай, живовляк, къпина, момина сълза, 
ружа, слез, ягода.

СТРЪКОВЕ
1. Сянка:
мащерка, хвощ.
2. Сянка или сушилня:
босилек, великденче, вратига, върбинка, 
глухарче, горицвет, дяволска уста, зимзелен, 
змийско мляко, жълт кантарион, червен 
кантарион, комунига, жъта, овчарска торбичка, 
пача трева, червено подъбиче, рани лист, 
риган, седефче, слез, девисил, блатен тъжник, 
цикория, чубрица, медуница.

КОРЕНИ
Сянка, сушилня или слънце: 
ВСИЧКИ КОРЕНИ

ПЛОДОВЕ 
Сянка или сушилня

СЕМЕНА
Сянка 
ВСИЧКИ

Форми на приложение на 
билките

А. Вътрешно
1. Попарване или запарка.
Във вряла вода се пуска определеното ко-

личество дрога (билка или няколко билки), 

престоява в открит съд 20 минути и се прецеж-
да. Запарки се правят от по-нежните части на 
растението: пъпки, цвят и листа. Прецеждат се 
през марля и се приемат студени.

2. Студен екстракт (извлек).
В студена вода се пуска определеното ко-

личество дрога. Оставя се да престои 8-12 часа 
(най-често през нощта). Преди употреба се 
загрява до температура, подходяща за пиене, 
като останалото количество за деня се съхра-
нява в термос, който предварително се изплак-
ва с гореща вода.

3. Отвара:
а) горещ извлек
Вари се определеното количество от билката 

със студената вода на слаб огън от 1 до 10 ми-
нути. Чаят трябва да бъде съвсем светъл след 
изстиването му - светлозелен или светложълт.

б) смесен извлек
Определеното количество от билката се 

разделя на 2 равни части. От всяка половинка 
се прави съответно горещ извлек и студен екс-
тракт. Прецеждат се и се смесват. Смесеният 
извлек е най-полезен.

4. Настойка (тинктура).   
 Определената дрога за деня и извлечителя 

(спирт, ракия, спирт с вода, етер или спиртно-
етерна смес) се поставят в стъклен съд, по-чес-
то на тъмно, за 10-20 дни. За алкохол може да се 
ползва 40-70-градусов като съответно се прави 
в съотношение 1:5 или 1:10, уточнено от лекар.

Б. Външно
1. Баня.
С билкови отвари на болното място.
2. Компреси, обвивания, маски.
В ленена или памучна торбичка се поставя 

определеното количество дрога, след което се 
зашива, потапя се във вода и се загрява за кратко 
време. Топлата торбичка се налага върху болно-
то място. По възможност да се сменя по-често.

3. Обвивни компреси.
Памучна кърпа се намокря с отвара или за-

парка. Върху нея може да се постави още една 
кърпа. При някои случаи най-отгоре поставяме 
найлон, а при други се прави много рехава об-
вивка с хартия, без найлон.

4. Промивания, гаргара.
Топъл извлек или запарка се използва за 

гаргара, жабуркане, промиване, клизма или из-
мивания.

5. Лапа.
Прави се каша от дрогата и определеното 

количество вода, и се разстила върху тензухе-
на кърпа, налага се на болното място и се пок-
рива с друга (вълнена) кърпа, за да се запази 
топлината.

От ленено или синапено брашно лапата се 
приготвя с хладка вода.

6. Мазила.
Прави се запръжка на дрогата - обикновено 

две супени лъжици в 250 грама мас, оставя се 
да изстине през нощта. На следващия ден леко 
се затопля и прецежда през марля, и още топ-
ла се поставя в кутийки или стъкленици.

7. Други форми във фитотерапията: пресни 
сокове, налагане свежа или намачкана билка 
върху болното място, плодове, семена, корени 
и др. в прясно състояние.

Употребата на билките е много по-стара от-
колкото официалната медицина. Водещо нача-
ло на каталога е да се отговори на вярата на 
болните в билколечението и зачете лечебната 
мощ на природата чрез билките.

ЕТИ: РУБРИКИТЕ Са РаЗлИЧНИ. УТОЧНИ ГО С МаРИя.
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Статия от вестник “ЕХО”

ЧИЕ  ИМЕ  НОСИ  ДОДОВ ВРЪХ  
И  КОЙ  Е ДУПНИШКИЯТ  АЛЕКО

Страхил 
ГЮВИЙСКИ, 
главен експерт
в ДНП “Рила”

Загърбвам “Съл-
зата” - последното 
от Седемте рилски 
езера - и поемам по 
пътеката към Разде-
ла. Зад мен остава 
Езерният връх и гру-
пата туристи, които 
оставих на него. Ня-
кои от хората вече 
звъняха по GSM-ите 
си, за да се похвалят 
къде са; други изпро-
бваха гласовете си и 
ехото, а трети просто 
се радваха на гледка-
та. Обичам тоя малък 

 моето камъче-жела-
ние в краката му.

И все пак целта ми 
днес не е Езерният 
връх. Бързам към Ма-
льовица. През пос-
ледните години бях 
изкачвал и Езерния 
връх, и Мальовица 
на няколко пъти, но 
повече от трийсет го-
дини не бях минавал 
по пътеката, която ги 
свързва. След Разде-
ла се качвам бързо по 
билото на връх Иван 
Вазов. В миналото е 
носел името Дамга. 
Според едни, защото 
е бил белег (дамга), 
граничен стълб за 
имотите на Рилския 
манастир. Върхът 

Знайно и незнайно за Рила

затваря входа към 
прекрасната долина, 
която се открива на 
запад - в дъното й е 
хижа “Иван Вазов”. 
Днес долината е поз-
ната под името Голя-
мата Мокрица. В ми-
налото я знаели като 
Голямото Пазар дере 
- в нея е ставал най-
големият пазар на 
добитък между Бе-
ломорието и Тракия. 
След като купували 
добитъка, стопани-
те го изкарвали от 
долината към върха 
и там го белязвали 
с дамгата на новия 
собственик.

На юг от хижата си-
нее грамадата на Ка-

лините. Колкото пъти 
съм поглеждал към 
тия върхове, толкова 
пъти в съзнанието ми 
е изплувала предста-
вата за Хаоса преди 
сътворението. Върху 
захвърлените и за-
стинали в абсолютен 
безпорядък камъни 
и скали се откроява 
една очовечена ли-
ния - стената на Кара-
гьол (Черното езеро). 
То е свързано с язо-
вир “Калин” - най-ви-
соко разположения 
язовир на Балкани-
те, който се крие от 
другата страна зад 
билото. На изток от 
върха виждам широ-
кия планински гръб, 
който изкачва стръм-
но към Мальовица. 
Отляво - дъното на 
Урдиния циркус. Не-

говите езера ще ме 
съпътстват през це-
лия път, докато об-
хождам циркуса. 

След тоя поглед 
от върха поемам по 
пътеката... Някъде по 
средата между връх 
“Вазов” и Мальовица 
изкачвам поредния 
връх. В миналото е 
наричан Друшлявиш-
ки, по името на ре-
ката, която се ражда 
под него. До пътеката 
на върха се издига 
скромен паметник. На 
него - надпис: “Нико-
ла Додов”. Под името 
- друг надпис – “Дуп-
нишкият алеко”. 

Учителят 
от Цариброд

Мнозина, стъпили 
на върха, вероятно 
си задават въпроса 
относно заслугите на 
човека, чийто памет-
ник стои на върха и 
на когото хората са 
дали името на вели-
кия алеко. Н. Додов 
е роден на 21 юни 
1873 година. Останал 
твърде рано кръгъл 
сирак, малкият Ни-
кола е взет за пос-
лушник и ученик в 
риломанастирското 
училище. След близо 
четиригодишно обу-
чение по настоява-
не на монасите той 
продължава да учи 
в самоковското ду-
ховно училище. Кога-
то завършва, Додов 
се завръща отново 

в училището в Рил-
ския манастир - тоя 
път като един от най-
младите му учители. 
На следващата годи-
на Додов се явява на 
изпит в педагогичес-
кото училище в гр. 
Кюстендил и получа-
ва правата на редо-
вен учител. От 1894 
г. младият Додов е 
учител в Цариброд 
- днешна Сърбия. Па-
метна се оказва 1895 
година. Тогава през 
Цариброд минава 
алеко Константинов 
като водач и органи-
затор на една от пър-
вите екскурзии на 
софийските туристи 
до Погановския ма-
настир. Манастирът 
се нарича така по 
името на близкото до 
него село Поганово. 
Иначе е посветен на 
свети Йоан Богослов. 
Намира се на десе-
тина километра от 
Цариброд по поре-
чието на река Ерма. 
Основан е в края 
на XIV век от деспот 
Константин, управи-
тел на Кюстендилс-
кото княжество. И с 
архитектурата, и със 
стенописите си, и с 
известния поменик 
на българските царе, 
манастирът и днес е 
едно категорично до-
казателство за при-
надлежността на тия 
земи към България.

Продължава 
на стр. 15

връх - едно от мал-
кото места, от което 
може да обгърнеш 
с поглед и седемте 
езера наедно. Оби-
чам го и заради ка-
менните пирамиди, 
издигнати по челото 
му. Всяко камъче, по-
ложено върху тях, е 
едно желание, една 
молба, една молит-
ва към Бога. Пира-
мидите превръщат 
 неусетно туристи-
те в поклонници, а 
върха - в свещен. От 
него хората търсят 
връзката с небето. 
Обичам го самотен, 
без хора, когато мога 
да се порадвам на 
гледките и да положа 

Вазов връхПоглед към езерата от Езерния връх

Додов връх и Урдини езера
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Синята смрика 
принадлежи съм 
семейство Кипари-
сови, род Смрика 
(Хвойна). Тя е храст 
или малко дръвче, 
достигащо до 8-12 
метра. Короната е 
конусовидна или 
разперена. Листата 
са игловидни, сиво-
зелени отгоре, леко 
вдлъбнати, с широ-
ка бяла линия, а от-
долу са лъскавозелени.

Смриката е двудомно растение. Цъф-
ти през май. Шишарките са дребни, ме-
сести, синкавочерни, покрити с восъчен 
налеп. Узряват за две години през октом-
ври. Всяка шишарка съдържа 3-6 семена.

У нас синята смрика расте по голите 
склонове в съобщества или като подлесен 

вид в иглолистните и дъбовите гори, 
в почти всички наши планини.

Тя е бавнорастящ светлолюбив 
вид, невзискателен към почвените 
условия, издържащ на суша.

Синята смрика образува много 
форми и разновидности, които се 
използват за декоративни цели.

ИзточнИцИ:
1.	 Милев	М.,	Александров	П.,	
	 Петкова	К.,	Илиев	Н.,	Посевни	

материали	от	широколистни	
видове,	София,	2004	г.

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

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

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

СИНЯ 
(ОБИКНОВЕНА) СМРИКА

Juniperus communis L. 
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Продължава
от стр. 13

Та тъкмо натам по-
вел групата туристи 
Алеко. Пренощували 
в Цариброд, но на 
другия ден се яви-
ло затруднение. Ни-
кой не бил сигурен 
откъде да минат за 
манастира. Тогава на 
помощ се притичал 
младият Додов. Той 
вече добре позна-
вал близките до Ца-
риброд околности и 
поел водачеството. 
От тая екскурзия е 
останал само слове-
сен портрет на Але-
ко, обрисуван от До-
дов. За младия учи-
тел Алеко е не само 
виден писател. Той 
е и увлекателен раз-
казвач, и познавач 
на българската исто-
рия. Додов обръща 
внимание на разказа 
на Алеко за истори-
ята на манастира и 
на църквата, и на ду-
мите му, че “послед-
ната е построена от 
един български вла-
детел през Второто 
българско царство”. 
Всички се заинтере-
сували и отишли да я 
разгледат повторно. 
Срещата с Алеко е 
повратна за Додов и 
предопределя цяла-
та му по-нататъшна 
съдба.

Затова по-късно 
в спомените си той 
пише, че още оттога-
ва се поражда у него 
желанието да обходи 
всички неизвестни 
за него кътове на бъл-
гарската земя.

Скоро Додов про-
дължава образова-
нието си във Висшето 
училище (Софийски 
университет) в София. 
Прилежно изучава 
философия и педаго-
гика, но любовта към 
природата и плани-
ните не му дава мира. 
Затова през време 
на следването си ра-
боти върху идеята за 
създаване на релеф-
ни карти на някои от 
нашите планини: Осо-
гово, Влахина, на част 

от Родопите и, разби-
ра се, на любимата му 
Рила. Една от негови-
те карти - първата ре-
лефна карта на Рила, 
изработена през 1903 
г., и днес се пази в 
сбирката на Софий-
ския университет, а 
друга е във фонда на 
Дупнишкия музей. 
След дипломирането 
си Додов учителства 
в Бургас, но Дупни-
ца и Рила като че го 
дърпат към себе си 
и през 1907 г. той се 
връща като учител в 
родния си град. Рила 
се е превърнала за 
него в жизнен цен-
тър, в пъпна връв, от 
която той черпи сили 
и социална енергия. 
През време на учи-
телството си, а и по-
късно като директор 
на педагогическата 
гимназия в Дупни-
ца, Додов постоянно 
води своите ученици 
и приятелите из Рила. 
Подобно на Алеко 
мечтае да организи-
ра туристите в тури-
стическо дружество. 
На апела му се от-
зовават 33-ма души 
- повечето учители 
и чиновници. Така 
на 12.04.1909 г. преди 
сто години се раж-
да дупнишкото тури-
стическо дружество 
“Рилски езера”. Цел-
та, която си поставят 
неговите основате-
ли, е то да разширя-
ва и разпространява 
между членовете си 
познанията за наши-
те планини и да “под-
държа” и “покрови-
телства” природните 
забележителности в 
своя район. 

Още със създава-
нето си дружеството 
започва да води ак-
тивен живот: орга-
низира преходи из 
планината; прокарва, 
прочиства и маркира 
пътеки в Рила; орга-
низира екскурзии до 
различни градове из 
България и срещи с 
тамошните туристи. 
Додов не е забравил 
първия урок на Але-
ко: за връзката на 

туризма с история-
та, на красотата на 
природата ни - с бъл-
гарския дух. Защото 
тая земя е българска. 
Затова дружество-
то си поставя задача 
да направи “не само 
нашите живописни 
местности общоиз-
вестни за всеки бъл-
гарин и чужденец”, 
но също така и  вся-
ка наша историческа 
забележителнос т.  
Скоро към туристи-
ческото дружество 
се изгражда архео-
логическо дружес-
тво “Царичина”. То 
има за задача да про-
учва историческите 
забележителности 
в района, а члено-
вете му - да събират 
 археологически ма-
териали, които са 
нужни за съгражда-
не основите на бъ-
дещ музей. Додов 
е не само един от 
 активните му чле-
нове, но поддържа 
връзка с видни наши 
учени, които насоч-
ват методически ра-
ботата на археологи-
ческото дружество. 
През 1912 г. туристи-
ческото дружество в 
Дупница става дома-
кин и организатор на 
XII редовен нацио-
нален туристически 
събор. Предоставя-
нето на такова до-
макинство от страна 
на Централното на-
стоятелство на БТС е 

по същество висока 
оценка за работата 
на дружеството и на 
неговото ръковод-
ство.

Заради стенограф-
ските си умения през 
годините на войни-
те (1912-1918) Додов 
е мобилизиран като 
военен писар на 
фронта. Възстанове-
но отново след вой-
ните, дружеството се 
връща към живот.

Додов отново пое-
ма председателства-
нето му. Една от пър-
вите идеи, които се 
раждат в главите на 
уморените от война-
та мъже, е за изграж-
дане на хижа. През 
1919 г. дружеството 
основава фонд за на-
биране на средства 
за изграждането й. 
Две години по-късно 
- на 10 юли 1921 г., се 
прави първата коп-
ка. След година - на 2 
август 1922 г., хижата 
е открита. Пред хи-
лядното множество 
след освещаването 
на хижата първа-
та дума по заслуга 
е негова. След него 
приветствени думи 
към хората отправят 
представители на 
БТС и туристически 
дружества от страна-
та, представител на 
царя, кметът на Сапа-
рева баня.

В следващите го-
дини Додов е нався-
къде: сътрудничи на 

различни вестници и 
списания, пише своя 
ръкопис за Рилския 
манастир, работи в 
археологическото и 
стенографското дру-
жество, пее в град-
ския хор, свири в ман-
долинния оркестър, 
участва в гимнасти-
ческото дружество... 
Той провежда актив-
на дейност в рабо-
тата на различни ко-
мисии и комитети: за 
издигане на памет-
ник на загиналите 
във войните, за снаб-
дяване на Дупница с 
вода, за откриването 
в Дупница на занаят-
чийско училище... И 
навсякъде неговият 
принос е съществен. 
Додов е от ония ши-
роко скроени хора, 
които се чувстват 
притеснени, ако се 
ограничат само в 
една област. И все 
пак има една “де-
ятелност”, която му 
е легнала на сърце 
- тая, свързана с раз-
витието на туризма. 
За него той е филосо-
фия, която облагоро-
дява човека и го пра-
ви социално активен. 
В една от статиите си 
Додов очертава ко-
декса на туриста. Още 
от първата му точка 
- “Никой да не жали 
труда си за идейна 
обществена и оте-
чествена полза”, лъха 
безкраен идеализъм. 
Той прозира и от вся-

ка следваща точка, 
от всяко следващо 
изречение. Той очер-
тава идеализиран 
образ на туриста, 
в който е въплътен 
опитът на Додов като 
педагог. Има такава 
рядка порода хора, 
които съзират доб-
рото у всеки човек. 
Или съумяват да го 
извлекат от себе си 
и другите, за да на-
правят света около 
себе си по-радостен 
и по-добър. И Додов 
е от тях. Въпреки 
външната строгост и 
сдържаност, въпре-
ки ерудицията, които 
налагат почит и ува-
жение, той винаги 
е готов да направи 
нещо за другите. Уче-
ниците му с огромно 
нетърпение очакват 
всяка негова усмив-
ка, с която той скъся-
ва дистанцията и ги 
допуска до себе си. 
“Беше много серио-
зен човек и рядко се 
смееше - пише един 
от тях. - Но когато се 
засмиваше, всички в 
класа се засмивахме 
с него.”

През 1963 година 
неговите следовни-
ци кръщават рилски 
връх на него - именно 
Додов връх. Върхът, 
на който бях спрял за 
кратка почивка. За да 
напомнят на поколе-
нията за оная връз-
ка, която съществува 
между него и плани-
ната приживе. Какво-
то и да е правил през 
своя живот, едно в 
него е оставало по-
стоянно - любовта му 
към планината. Дока-
то има “Додов връх”, 
неговите стъпки ще 
отекват из Рила и 
духът му ще витае 
над нея. Както пише 
един негов биограф 
- не само защото “до 
края на живота си 
той бродеше и изу-
чаваше любимата 
си Рила планина”, но 
и защото хора като 
него направиха Рила 
по-позната и по-до-
стъпна за всички нас.

С благодарност!

ЧИЕ  ИМЕ  НОСИ  ДОДОВ ВРЪХ  
И  КОЙ  Е ДУПНИШКИЯТ  АЛЕКО

Додов връх

ЕТИ: РУБРИКИТЕ СА РАЗлИчНИ. УТОчНИ гО С МА-
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Джек ЛОНДОН

Сутринта на втория ден бяха нападнати 
нашите мъже, които отиваха за вода. Ручей-
чето беше само на петдесетина крачки пред 
корала ни, но пътят беше под обстрела на ин-
дианците, заели сега ниския хълм към изток. 
Разстоянието беше близко, защото хълмът 
едва ли бе по-далеч от осемдесет и някол-
ко ярда. Но индианците явно не бяха добри 
стрелци, защото нашите донесоха вода, без 
да бъдат улучени.

Като се изключи по някой случаен изстрел 
срещу стана, утрото мина тихо. Бяхме се на-
станили в окопа и понеже бяхме свикнали на 
суров живот, чувствахме се достатъчно доб-
ре. Разбира се, тежко беше на семействата на 
убитите, а трябваше да се гледат и ранените. 
Аз все се отскубвах от майка си, подтикван от 
ненаситното си любопитство да видя всичко, 
какво става, и успявах да сторя това. Вътре в 
корала, на юг от големия окоп, мъжете изко-
паха дупка и погребаха в нея седемте мъже 
и двете жени - всички заедно. Само госпожа 
Хейстингс, която беше загубила мъжа си и 
баща си, създаваше много грижи. Тя плаче-
ше и пискаше и отне много време на другите 
мъже и жени, докато я успокоят.

На ниския хълм на изток индианците не-
престанно и бурно се разправяха и кряскаха. 
Но освен да дадат по някой безобиден из-
стрел, не правеха нищо.

− Какво им има на тия проклетници? − не-
търпеливо питаше Лабан. − Не могат ли да 
решат какво ще правят и да го направят?

Беше горещо в корала този следобед. 
Слънцето препичаше от безоблачното небе 
и нямаше вятър. Мъжете, налягали с пушките 
си в окопа под фургоните, бяха отчасти на сян-
ка; но големият окоп, в който имаше повече 
от сто жени и деца, беше съвсем изложен на 
слънчевия зной. Тука бяха ранените, над кои-
то бяхме направили навес от одеяла. В окопа 
беше тясно и задушно и аз се изплъзвах от 
него към огневата линия и вършех голяма 
работа, като носех съобщения за татко.

Непоправимата ни грешка бе, че не бях-
ме направили кръга от фургоните така, че да 
включи и ручейчето. Затова беше виновно 
възбуждението от първото нападение, кога-
то не знаехме колко бързо може да бъде пос-
ледвано от второ. А сега беше твърде късно. 
На осемдесет ярда разстояние от индианска-
та позиция на хълма не смеехме да свалим 
веригите от фургоните. Вътре в корала, на 
юг от гробовете, бяха направили нужник, а 
на север от големия окоп в центъра баща ми 
беше изпратил няколко мъже да копаят кла-
денец за вода.

Късно следобед този ден, който беше вто-
рият, пак видяхме Лий. Прекосяваше пеша 
по диагонал ливадата към северозапад из-
вън обсега на пушечен изстрел. Татко издиг-
на един от чаршафите на майка ми, вързан 
на два остена. Това беше бялото ни знаме. Но 
Лий не му обърна внимание и продължи да 
си върви.

Лабан искаше да го уцели от дълго разсто-
яние, но татко го спря и му каза, че очевидно 

белите не бяха решили още какво да правят 
с нас и един изстрел срещу Лий можеше да ги 
накара да вземат набързо неблагоприятното 
решение.

− Слушай, Джеси − каза татко, като откъсна 
една ивица от чаршафа и я върза на остена, − 
вземи това, излез и се опитай да поговориш с 
този човек. Не му казвай нищо за това, което 
ни се е случило. Само се помъчи да го нака-
раш да дойде тука и да говори с нас.

Когато тръгнах да изпълня нареждането, 
готов да се пукна от гордост зарад това поръ-
чение, Джед Дънам извика, че и той искал да 
дойде с мен. Джед ми беше горе-долу връс-
тник.

− Дънам, може ли твоето момче да отиде 
заедно с Джеси? − попита татко бащата на 
Джед. − Двама е по-добре от един. Ще се па-
зят един друг от пакости.

Така Джед и аз, двама деветгодишни хла-
паци, излязохме под бялото знаме да прего-
варяме с водача на неприятелите. Но Лий не 
искаше да говори. Когато ни видя да идваме, 
започна да ни се изплъзва. Ние не можахме 
да го доближим, колкото да му заговорим, а 
след малко той като че ли се скри в храстала-
ците, защото не можахме да го зърнем пове-
че, а знаехме, че не може да е отишъл някъде 
другаде.

Джед и аз претърсихме гъстаците на сто-
тици ярда навред наоколо. Не бяха ни каза-
ли колко време можехме да се забавим, а 
понеже индианците не стреляха срещу нас, 
продължавахме да обикаляме. Забавихме се 
повече от два часа, макар че ако беше само 
единият от нас, щеше да се върне след чет-
върт час. Обаче Джед искаше да се покаже 
по-смел от мен, а и аз също исках да се пока-
жа по-смел от него.

Но глупостта ни не беше без полза. Ние 
вървяхме смело под бялото си знаме и нау-
чихме, че станът ни е грижливо обсаден от 
всички страни. На юг от кервана, на не повече 
от половин миля, открихме голям индиански 
стан. Отвъд по ливадата видяхме индианче-
та, яхнали, да пасат ергеле коне.

Освен това видяхме и индианската пози-
ция на хълма към изток. Ние сполучихме да 
се качим на ниско възвишение, за да разгле-
даме тази позиция. Двамата с Джед половин 
час се мъчихме да ги преброим и с много до-
гадки заключихме, че трябва да са не по-мал-
ко от двеста. Видяхме и бели мъже при тях, 
които много приказваха.

Североизточно от кервана, на не повече 
от четиристотин ярда, открихме голям стан 
на белите зад ниско възвишение. А зад него 
видяхме да пасат петдесет-шейсет яздитни 
коня. На около една миля на север пък ви-
дяхме да се приближава малко облаче. Джед 
и аз почакахме, докато видяхме един мъж да 
се втурва в галоп в стана на белите.

Когато се върнахме в корала, първото 
нещо, което ми се случи, беше плесница от 
майка ми, задето съм се бавил толкова дълго; 
но татко похвали Джед и мен, когато му до-
кладвахме всичко.

− Сега може и да очакваме атака, капита-
не − каза Кокрейн на татко. − Тоя човек, дето 

МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

момчетата са го видели, не е препускал току-
така. Белите сдържат индианците, докато не 
получат заповед по-отгоре. Може тоя човек 
да е донесъл заповед за добро или за зло. Те 
не жалят конете, това е положително.

Половин час след нашето завръщане Ла-
бан се опита да излезе на разузнаване под 
бяло знаме. Но не беше направил и десетина 
крачки извън кръга, когато откриха огън сре-
щу него и го накараха да се върне тичешком.

Малко преди залез аз бях в големия окоп 
и държах бебето, докато майка ми посте-
ли одеялата за спане. Бяхме толкова много, 
кажи го, натъпкани един връз друг. Имаше 
тъй малко място, че предишната нощ много 
от жените бяха спали седнали, сложили глава 
на коленете си. Точно до мен, толкова близо, 
че когато мяташе ръце, ме удряше по рамото, 
умираше Сайлас Дънлап. Беше ранен в глава-
та при първото нападение и целия втори ден 
не беше на себе си, бълнуваше и пееше глу-
пави песнички. Една от тези песнички, която 
повтаряше безброй пъти и която подлудява-
ше майка ми беше:

“Едно дяволче на друго рече:
— Дай ми мъничко тютюн от твоята пун-

гия!
А пък то на първото отсече:
— Пази паричките и своята кесия —
ще има винаги тютюн и в твоята пунгия.“
Аз седях точно до него и държах бебето, 

когато атаката срещу нас започна. Беше по 
залез и аз гледах с широко отворени очи Сай-
лас Дънлап − това бяха последните му пред-
смъртни мигове. Жена му Сара беше сложи-
ла едната си ръка на челото му. И тя, и леля 
й Марта тихо плачеха. И тогава дойде това: 
избухвания и куршуми от стотици пушки. Те 
бяха залегнали в полукръг по цялото проте-
жение от изток на север и оттам на запад и 
обсипваха нашата позиция с олово. Всички в 
големия окоп налягаха. Много от по-малките 
деца се разреваха и жените си имаха работа 
да ги умиряват. В началото някои от жените 
запискаха, но те бяха малко.

Хиляди изстрели трябва да са се изсипали 
срещу нас за следващите няколко минути. 
Колко ми се искаше да изляза до окопа под 
фургоните, където нашите мъже поддържа-
ха нередовен огън! Всеки стреляше по свой 
почин, щом видеше някой да натисне спусък. 
Но майка ме подозираше в това и ме накара 
да клекна долу и да продължа да държа бе-
бето.

Тъкмо се бях загледал в Сайлас Дънлап − 
той все още потрепваше − когато убиха мал-
кото бебе на семейство Касълтън. Държеше 
го Дороти Касълтън, която беше към десет 
годишна, тъй че то бе убито в нейните ръце. 
Тя остана съвсем здрава. Чух да говорят за 
това наоколо, предполагаха, че куршумът 
се ударил високо в някой фургон и отскочил 
долу в окопа. Било чиста случайност, казва-
ха, също че с изключение на такива случки, 
сме били в безопастност в нашия ров.

Когато се обърнах пак, Сайлас Дънлап 
беше умрял и аз изпитах остро разочарова-
ние, че не можах да стана свидетел на това 
изключително събитие. Никога още не бях 
имал късмета да видя човек да умира пред 
очите ми.

Дороти Касълтън изпадна в истерия от 
случилото се и вика и писка дълго време, 
докато не зарази отново госпожа Хейстингс, 
общо взето се вдигна такава врява, че баща 
ми заповяда на Уат Къмингс да изпълзи до 
нас и да разбере какво е станало.

Стрелбата продължи, докато съвсем се 
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смрачи, макар отделни изстрели да се чуваха 
и през нощта. Двама наши мъже бяха ранени 
в тази престрелка и ги донесоха в големия 
окоп. Бил Тайлър бил убит на място и него, 
Сайлас Дънлап и бебето на госпожа Касъл-
тън погребаха заедно наред с другите в тъм-
нината.

Цяла нощ мъжете се сменяха да копаят 
кладенеца все по-дълбоко, но единственият 
признак за вода беше влажният пясък. Двама 
трима мъже донесоха няколко кофи вода от 
ручея; по тях откриха стрелба и те се отказа-
ха, когато един куршум преряза лявата ръка 
на Джереми Хопкинс в китката.

Следващото утро, третото, беше още по-
горещо и по-сухо. Ние се събудихме жадни, а 
и нямаше как да се готви. Устата на всички бе 
тъй пресъхнала, че не можехме да ядем. Аз 
опитах парче корав хляб, което ми даде май-
ка, но трябваше да се откажа. Стрелбата ту се 
засилваше, ту отслабваше. Понякога стотици 
стреляха срещу стана. В други моменти на-
стъпваше затишие и не се чуваше нито един 
изстрел. Татко непрекъснато предупрежда-
ваше мъжете да не хабят патрони, защото 
мунициите ни бяха към края.

И през цялото време мъжете копаеха кла-
денеца. Беше толкова дълбок, че вдигаха пя-
съка в кофи. Тези, които вдигаха кофите бяха 
изложени и едного от тях раниха в рамото. 
Беше Питър Бромли, който караше воловете 
на фургона на Блъдгуд и беше годен за Джейн 
Блъдгуд. Тя изскочи от окопа, затича се право 
при него под летящите куршуми и го доведе 
в заслона. Към пладне кладенецът се срути и 
падна усилена работа да се изровят двамата 
засипани в пясъка. Еймос Уентуърт не можа 
да се свести цял час. След това укрепиха 
кладенеца с дъски от дъната на фургоните 
и процепите и копането продължи. Но един-
ственото, до което стигнаха на двадесет фута 
дълбочина, беше влажен пясък. Вода не се 
просмукваше.

По това време условията в големия окоп 
бяха ужасни. Децата се молеха за вода, а бе-
бетата прегракнали от плач, продължаваха 
да плачат. Робърт Кар, друг наш ранен, леже-
ше на около три-четири крачки от майка ми 
и мен. Не беше на себе си, мяташе ръце и ви-
каше за вода. А някои от жените бяха в поч-
ти същото състояние и не спираха да кълнат 
мормоните и индианците. Други жени много 
се молеха, а трите - големи моми, сестрите 
Демдайк, пееха църковни химни с майка си. 
Други жени вземаха влажния пясък, който 
изкарваха от дъното на кладенеца и покри-
ваха с него голите тела на бебетата в опита си 
да ги разхладят и успокоят.

Двамата братя Феърфакс не можаха да из-
държат повече и с кофи в ръка пропълзяха 
под един фургон и се втурнаха към ручея. 
Джайлс не беше стигнал и половината път, 
когато падна. Роджър успя да стигне и да се 
върне, без да го ударят. Той донесе две не-
пълни кофи, защото част от водата се разп-
лиска от тичането. Джайлс припълзя обратно 
и когато му помогнаха да слезе в окопа, уста-
та му кървеше и той кашляше.

Две непълни кофи вода бяха нищо за по-
вече от сто души, без да броим мъжете. Само 
бебетата и най-малките деца, и ранените по-
лучиха по малко. Аз не получих нито глътка, 
при все че майка ми натопи парченце плат в 
няколкото лъжици, които й дадоха за бебето, 
и ми избърса устата. За себе си не направи 
това, защото ми даде едно влажно парцалче 
да го дъвча.

Положението се влоши и следобеда ста-

на неописуемо. Спокойното слънце жареше 
през ясния безоблачен въздух и превръща-
ше в пещ дупката ни в пясъка. А от всички 
страни наоколо вилнееха пушечни гърмежи 
и крясъци на индианците. Само от време на 
време баща ми позволяваше по някой еди-
ничен изстрел, и то само на най-добрите ни 
мерачи като Лабан и Тимоти Грант. Но през 
цялото време непрекъснат поток олово за-
ливаше нашата позиция. Нямаше обаче дру-
ги пакостни рикошети, а и нашите мъже, за-
легнали в окопа, без да стрелят, не понасяха 
загуби. Само четирима бяха ранени и само 
един от тях − тежко.

По време на едно затишие в стрелбата 
татко дойде в окопа. Той поседя няколко ми-
нути до майка и мен, без да говори. Като че 
ли се вслушваше във всичките надигащи се 
стонове и молби за вода. Веднъж се измъкна 
от окопа и отиде да види кладенеца. Донесе 
само влажен пясък, който натрупа дебело на 
гърдите на Робърт Кар. След това отиде при 
Джед Дънам и майка му и изпрати да повикат 
бащата на Джед от стрелковия окоп. Бяхме 
всичките толкова натясно, че когато някой се 
движеше вътре в рова, трябваше внимател-
но да пропълзява през телата на налягалите.

След малко татко пропълзя пак при нас.
− Джеси, страх ли те е от индианците? − 

попита той.
Аз убедително поклатих глава, като си 

мислех, че ще ме изпратят с някаква друга 
почетна задача.

− Страх ли те е от проклетите мормони?
− От никакви проклети мормони! − отвър-

нах аз, като се възползвах от случая да ругая 
враговете ни, без да ме е страх от наказваща-
та ръка на майка ми.

Забелязах беглата му усмивка, която заиг-
ра за миг по уморените му устни, когато чу 
отговора ми.

− Виж тогава какво, Джеси − каза той, − ще 
отидеш ли с Джед на ручея за вода?

Аз нетърпеливо скочих.
− Ще ви облечем двамата като момичета 

− продължи татко, − та може и да не стрелят 
по вас.

Аз настоях да отида, както си бях, като 
мъж, който носи панталони, но скоро-скоро 
се предадох, щом баща ми подхвърли, че ще 
намери някое друго момче да го преоблече и 
изпрати заедно с Джед.

От фургона на семейство Чатокс донесоха 
един сандък. Момичетата им бяха близначки 
и горе долу на един ръст с Джед и мен. Ня-
колко жени се събраха наоколо да помогнат. 
Сложиха ни неделните рокли на момичетата, 
които бяха пропътували в сандъка целия път 
от Арканзас.

Обзета от безпокойство, майка ми остави 
бебето на Сара Дънлап и дойде с мен чак до 
стрелковия окоп. Там, под един фургон, зад 
малкия пясъчен бруствер, Джед и аз получи-
хме последни нареждания. После изпълзях-
ме навън и се изправихме на открито. Бяхме 
облечени съвсем еднакво − бели чорапи, 
бели рокли с широки сини колани и големи 
бели шапки. С дясната си ръка Джед стиска-
ше моята лява. Във всяка от свободните ръце 
ние носехме по две малки кофички.

− Спокойно − предупреди ни татко, когато 
ние тръгнахме. − Вървете бавно. Ходете като 
момичета.

Не гръмна нито един изстрел. Ние стигнах-
ме ручея здрави и читави, напълнихме кофи-
те, легнахме по корем и хубаво се напихме. С 
пълна кофа във всяка ръка тръгнахме обрат-
но. И пак не изгърмя нито един изстрел.

Не мога да си спомня колко пъти отидох-
ме − не по-малко от петнадесет или двадесет. 
Вървяхме бавно, винаги ръка за ръка, винаги 
се връщахме бавно с четири кофи вода. Изу-
мително е колко жадни бяхме. Ние лягахме 
няколко пъти и бавно пиехме.

Но това беше твърде много за неприяте-
лите ни. Не мога да си представя, че инди-
анците щяха да се сдържат и да не стрелят 
толкова дълго, без оглед на това дали сме 
момичета, или не, ако не бяха изпълнявали 
нарежданията на белите, които бяха при тях. 
Както и да е, Джед и аз тъкмо тръгвахме още 
веднъж, когато една пушка изгърмя от хълма 
на индианците, след това още една.

− Върнете се! − извика майка ми.
Погледнах Джед и видях, че той гледа мен. 

Знаех, че е упорит и че е решил да не се отказ-
ва пръв. Затова тръгнах напред и той тръгна 
в същия миг с мен.

− Хей!… Джеси! − извика майка ми и в ду-
мите и прозвуча повече от една плесница.

Джед предложи да се хванем за ръка, но 
аз поклатих глава.

− Бегом! − казах аз.
И докато ние препускахме по пясъка, като 

че ли всичките пушки на индианците загър-
мяха срещу нас. Аз стигнах до ручея пръв, 
тъй че Джед трябваше да почака, докато си 
напълня кофите.

− Сега бягай − каза ми той и по спокойния 
начин, по който се залови да пълни своите 
кофи, разбрах, че е решил да остане после-
ден.

Тогава аз клекнах и докато чаках, наблюда-
вах облачетата прах, вдигнати от куршумите. 
Обратно тръгнахме един до друг бегом.

− Не бързай толкова − предупредих го аз, 
− ще разплискаш половината вода.

Това го жегна и той чувствително забави 
крачките си. Насред пътя аз се препънах и 
паднах по лице. Един куршум, забил се точно 
пред мен, ми напълни очите с пясък. За миг 
помислих, че са ме улучили.

− Нарочно го направи − присмя ми се 
Джед, когато се изправих на крака. Беше 
спрял и ме чакаше.

Схванах какво мисли. Смяташе, че съм 
паднал нарочно, за да разсипя водата и да 
се върна пак. Съперничеството между нас 
бе сериозно нещо − толкова сериозно, че аз 
незабавно се възползвах от намека му и се 
върнах обратно при ручея. А Джед Дънам, 
без да обръща внимание на куршумите, кои-
то вдигаха облачета прах наоколо му, оста-
на там прав на открито да ме дочака. Ние се 
прибрахме един до друг с почести, въпреки 
момчешкото ни безразсъдство. Но когато 
предавахме водата, Джед имаше само една 
кофа. Куршум беше прострелял другата бли-
зо до дъното.

Майка си го изкара на мен, като ми проче-
те урок за непослушанието. Сигурно е знае-
ла, че след това, което бях направил, татко 
нямаше да й позволи да ме плесне; защото, 
докато ми четеше конското евангелие, татко 
ми намигна през рамото й.

В окопа посрещнаха Джед и мен като ге-
рои. Жените плачеха и ни благославяха, и 
ни целуваха, и ни мачкаха. И трябва да приз-
ная, аз бях горд от тези прояви, макар както 
и Джед да се преструвах, че не ми харесват 
тези излияния. Но Джереми Хопкинс, с голя-
ма превръзка на остатъците от лявата китка, 
каза, че ние сме от тестото, от което се правят 
белите мъже. От това се почувствах по-горд, 
отколкото от всичко друго.

Превод Сидер Флорин
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Илия В. ИЛИЕВ

В тази статия, пи-
сана от физик, ще се 
помъча да изясня 
структурата на све-
та, в който живеем, 
учим, работим и т.н. 
Нека читателят да 
не бърза с извода, че 
щом писанието е от 
физик, то ще е безин-
тересно и едностран-
но. Напротив – то за-
сяга най-най-дълбо-
ките, най-най-същес-
твените положения в 
нашето битие. Имам 
предвид най-най-
важните и основни 
градивни частици, 
които изграждат и 
съставят познатия 
ни свят. Свят, обик-
новено наричан от 
езотериците „свят на 
формите”.

Ще се спра на как-
во се базира нашият 
свят, не само пла-
нетният свят на фор-
мите, не само светът 
на химичните еле-
менти и на четирите 
основни природни 
в з а и м о д е й с т в и я . 
А светът изобщо, 
светът обхващащ не 
само нашата Галак-
тика и нашата Вселе-
на, а светът изобщо. 
Страхувам се, че на 
някого темата ще се 
стори прекалено от-
влечена и прекалено 
абстрактна. Възмож-
но да е така, но ние 
винаги сме се стре-
мили към най-задъл-
бочените знания и на 
първо място откъде 
идваме и ние, и на-
шият свят.

За съжаление пре-
калено много сме 
свикнали да вярваме 
на сетивата си и раз-
читаме почти изцяло 
на информацията, 
получена от тях. Стар 
човешки, не много 
полезен навик. И за-
бравяме казаното от 
такъв гений, какъвто 

Структурата 
на нашия свят„Този, който истински обича знанието,

винаги копнее за същността”.
Платон

повече от безспорно 
е Исак Нютон, че умът 
трябва да се пребор-
ва с полученото от 
сетивата. Той затова 
е даден на човека.

На всички фи-
зици и на повече-
то здравомислещи 
хора е добре извес-
тно, че например, 
нашите очи виждат 
само малка част от 
електромагнитния 
спектър, но упорито 
продължаваме да си 
втълпяваме, че само 
тази информация и 
единствено получе-
ната от нашите очи 
информация е до-
стоверна. Нищо, че 
не един и не двама 
души са доказали, че 
нашите очи често ни 
лъжат. Донякъде за-
слуга да сме на това 
положение е и фак-
тът, че се намираме 
в епохата на Риби-
те. А тези достойни 
и доста религиозни 
човешки представи-
тели са на мнение, 
че само това, което 
може да се пипне, 
види, чуе и т.н., е ис-
тинско и може да му 
се вярва. Всяка друга 
информация се счи-
та да измамна. И това 
положение е добило 
огромна обществена 
популярност и офи-
циалност.

От друга стра-
на през вековете са 
спорили многократ-
но кое е първично 
и кое е вторично. 
Занимание главно 
на философите, и те 
още продължават 
да причисляват към 
една или друга шко-
ла по въпроса кое е 
първично - матери-
ята или съзнанието. 
Ще оставим настрана 
втория техен главен 
проблем за познава-
емостта на света и 
ще видим, че споро-
вете им са напълно 

излишни. Просто ще 
посоча как е изгра-
ден светът, в който 
живеем, и изводите 
сами ще се наложат.

За да стигна до на-
стоящето изложение 
на структурата на на-
шия свят съм изпол-
звал не само огром-
ните постижения на 
основната природна 
наука – физиката, а 
и някои резултати и 
знания и на окултна-
та наука. В това отно-
шение съм особено 
благодарен на инж. 
Петя Кръстева и на 
Любка Къчева – кон-
тактьорка. На тях дъ-
лжа вникването до 
най-големите дълби-
ни на мирозданието.

Известно е, че на-
шият планетарен и 
до болка познат свят 
се състои от атоми 
и молекули. Самите 
атоми се състоят от 
ядра, изградени от 
протони и неутрони, 
и обикалящи около 
тях различен брой 
електрони. В общи 
линии, да не задълба-
ваме в подробности, 
това са познатите на 
академичната наука 
основни и стабилни 
градивни частици. 
Наречени на време-
то си „елементарни” 
– нещо, което сега ни 
звучи малко смешно, 
но на времето си е 
било така.

Цялата ни химия 

се основава на тези 
градивни частици. А 
всичко около нас е 
съставено от т. нар. 
„химични елементи”. 
Тука само ще вметна 
набързо, че хората за 
свое удобство и улес-
нение са разделили 
Природата на раз-
лични области, с ко-
ито се занимават от-
делните науки, които 
я изучават по свой си 
начин и по опреде-
лени методики. При-
родата е една - един-
на и неделима, но е 
разделена на зони и 
обекти на изучаване 
от нас самите.

Другите основни 
елементарни мик-
рочастици, най-мал-

ките от всичките, са 
фотоните. Те пред-
ставляват това, което 
наричаме „лъчение”. 
Най-общо казано 
физиката и сродните 
на нея науки се зани-
мават с различни ве-
щества и лъчения.

Да видим сега как 
се е стигнало до ато-
мите и молекулите и 
всичките тези химич-
ни елементи, изграж-
дащи всичко около 
нас. През вече из-
миналия ХХ век във 
физиката се стигна 
до идеята за Големия 
взрив – първоначало-
то на всичко в нашия 
свят. Идеята прина-
длежи на белгийския 
философ, математик 
и теософ абат Ж. Льо-
метр и е развита те-
оритично от руския 
физик (забягнал през 
20-те години в САЩ) 
Г. Гамов. Идеята е от-
хърляна от едни и 
признавана и доказ-
вана от други.

Според последо-
вателите на Големия 
взрив в началото 
– преди около някол-
ко милиарда години 
(тук данните се раз-
личават, но се въртят 
около 12-15 мили-
арда, докато по екс-
трасенски данни е 18 
милиарда и е трето 
избухване) – е има-
ло едно цяло, съдъ-
ржащо всичко, което 
сега се съдържа във 
Вселената, кълбо. То 
е било с много малки 
размери и безкрай-
но висока плътност. 
Дотам, че е наричано 
дори „примитивния 
атом”. Не ми се вярва 
цялата наша огромна 
Вселена да се е съдъ-
ржала в един-единс-
твен атом, но все пак 
кълбото не е било 
голямо. Докато Все-
лената е била свита 
в едно сравнително 
малко кълбо с фор-

Исак Нютон
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мата на сфера време 
не е имало и градив-
ните микрочастици 
са изпълвали това 
кълбо. Какви са били 
те засега не е извес-
тно на официалната 
наука, за която по 
него време – преди 
Големия взрив - фи-

зичните закони още 
не са били в сила.

По една или друга 
причина това пър-
вично кълбо избух-
ва, ражда се времето 
и започва развити-
ето на нашия свят. 
Отначало темпера-
турата и плътността 

да намаляват и да се 
създават условия за 
образуване на мате-
рията – всичко това 
според съвременна-
та физика.

Ще пропусна възп-
риетите механизми в 
началните стадии на 
мирозданието, макар 
че сами по себе си те 
са твърде интересни, 
и ще се върна на най-
най-началните етапи 
на образуване на на-
шия свят. На най-най-
малките градивни 
негови „тухлички”, за 
които физиката още 
не подозира.

Фактически пър-
вичното кълбо, 
протосфера-
та, е била 
с ъ с т а -

вена от много малко 
микрочастици с маса 
по-малка и от масата 
на фотона. Тука се на-
лага едно уточнение. 
По принцип физиката 
на ХХ век се е спряла 
на становището, че 
фотонът е безмасова 
частица или по-точ-
но казано - неговата 
маса в покой се при-
ема за нула. Все пак 
се допуска, че фото-
нът има някаква, ма-
кар и много малка 
маса и тя се определя 
от порядъка на най-
много 10-51кг. Допус-
ка се малка грешка 
– масата на фотона, 
който, както вече ка-
захме, представля-
ва лъчението, е още 
по–малка и е около 
10-60кг. А в рамките 
на този порядък, за 
който се допуска, че 
е масата на фотона, е 
масата на градивни-
те най-основни мик-
рочастици, наречени 
матрикси – около 
10-50кг.

Именно матрик-
сите изпълват с 
безкрайно висока 
плътност първична-
та протосфера и от 
техните свойства за-
виси състоянието й. 
Дали има, или не и 
нефизична намеса за 
началото на Големия 
взрив, е съвсем друг 
въпрос и на него 
няма кой да отгово-
ри. Само фотоните, 
т.е. лъчението не са 

съставени от мат-
рикси. След време е 
възможно да се от-
крие, че около всеки 
фотон обикалят по 9 
фотона.

Сферичната фор-
ма на първичното 
протокълбо също не 
е случайна. Сферата 
е онова геометрично 
тяло, което има най-
голям обем при за-
дадена повърхнина 
(размери). От друга 
страна в нашия три-
измерен свят най-
висока е именно си-
метрията на сферата. 
Други водещи основ-
ни групи на симетрии 
са още тези на конуса 
и на цилиндъра. Като 
се отчетат и вътреш-
ните движения в 
тези геометрични 
фигури, се стига до 
седем основни групи 
на симетрия. Правя 
това малко отклоне-
ние, защото ролята 
на симетрията за из-
граждането на на-
шия свят е повече от 
огромна. Откритието 
за водещото начало 
на симетрията в при-
родните процеси и 
явления принадлежи 
на Пиер Кюри. Той 
стига до два много 
важни фундаментал-
ни извода в това от-
ношение, а именно, 
че „Диссиметрията 
поражда явленията”, 
че „Симетрията на 
причината премина-
ва в симетрията на 
следствието”.

На фиг. 1 е даде-
на формата на 

м а т р и к с а , 
з а с е г а 

Фиг. 1:  Матрикса

са невъобразими ви-
соки, но с времето, с 
неописуемо бързото 
- милиони и дори ми-
лиарди пъти преви-
шаващо скоростта на 
светлината С - отдале-
чаване от средищния 
си център, те започ-
ват супурстремглаво 



20 Дух и материя 12 - 18 октомври 2009 г.

наблюдавана със 
сетива, далеч пре-
възхождащи нашите 
обичайни. Веднага 
се вижда, че всеки 
матрикс е изграден 
от още по-малки час-
тици, които образу-
ват една вътрешна 
структура, състояща 
се от сфера, цилин-
дър и два конуса 
– крайните групи на 
симетрия. Самият 
матрикс е изграден 
някога си, далеч пре-
ди избухването на Го-
лемия взрив, от още 
по-малки частици, 
наречени, неизвес-
тно от кого креони. 
Креоните на свой 
ред са съставени от 
духове и еони – още 
по-малки и още по-
неизвестни градив-
ни частици. Именно 
креоните изграждат 
и фотоните – лъче-
нието от частици със 
съответната много 
малка маса. Още по-
малки са тези най-ос-
новни градивни мик-
рочастици като дух, 
еони и оттам креони 
– изобщо не можем 
да си представим 
тяхната направо ни-
щожност – от наша 
гледна точка – но без 
тях нямаше да ни има 
и нас.

За да се получи 
безкрайното (на сте-
пен базкрайност) ко-
личество матрикси и 
фотони по някакъв 
начин става смесва-
не на креоните със 
съответна маса и 
симетрия. В крайна 

сметка матриксите 
идват от МАТРИЦА-
ТА. А МАТРИЦАТА 
ОЗНАЧАВА БОГ.

На читателя вече 
му става ясно как-
во имах предвид в 
началото, когато го-
ворех за излишния 
и безкраен спор за 
това кое е първич-
но. В най-основната 
градивна и отдав-
на изчезнала в сво-
боден вид частици 
– матрикса участват 
и духът, и енергията, 
а после се включва и 
веществото.

Основният носи-
тел на енергията се 
явяват креоните. Тук 
ще се наложи още 
едно уточнение. Поч-
ти всички екстрасен-
си и окултни учени 
говорят, че „Всичко е 
енергия”. Те стигат до-
там, че отричат учас-
тието на материята в 
природните процеси 
и, интересно - почти 
не отчитат участието 
на духа. За последно-
то и аз нищо не мога 
да кажа, но твърдя, че 
енергия без материа-
лен носител, колкото 
и малък и незабеле-
жим да е той, няма.

Матриксите не се 
срещат в свободно 
състояние от самото 
начало на Големия 
взрив (далеч преди 
да е изтекла първата 
секунда от Мирозда-
нието), но те съставят 
елементарните час-
тици. Всяка една поз-
ната ни елементарна 
частица се състои от 

голямо (може и ми-
лиони) количество 
матрикси, които не 
са постоянно число. 
Стабилността на вся-
ка една елементарна 
микрочастица зави-
си от количеството 
участващи в нея мат-
рикси, т.е. от масата 
и от получилата се 
симетрия.

В началото от мат-
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о Вселена (групи вселени)

Галактики и купове от галактики

Звезди и планетни системи

Човек, животни, растения и неорганични 
тела с големина, сравнима с тяхната;

Органично (органометрико) и неорганично 
вещество

Молекули

Атоми

Атомни
ядра

Нуклони

Кварки

Матрикси

Лептони

неутрина

електрони

Фотони
Лъчение

Вещество

КреониДУХ
Еони

МАТРИЦА

риксите се получават 
най-леките познати 
на физиката елемен-
тарни частици – леп-
тоните, като най-из-
вестният и най-разп-
ространеният от тях 
безспорно е елект-
ронът. По някакъв 
неизяснен още начин 
шестте вида лептони 
се възвръщат към 
началното си състо-

яние на из-
г р а ж д а н е 
от матриси-
те, тяхната 
с и м е т р и я 
тотално се 
преобръща 
и се получа-
ват шестте 
вида квар-
ки. Физици-
те отдавна 
са конста-
тирали и не 
могат да си 
обяснят на-
блюдавана-
та симетрич-
ност между 
лептоните и 
кварките.

На свой 
ред квар-
ките, които 
също не се 
срещат неза-

висими и в свободно 
състояние, се обе-
диняват и образуват 
протоните и неутро-
ните - частици вече 
познати на физиката. 
Протоните и неутро-
ните (т.е. нуклоните) 
образуват атомните 
ядра, около които, 
привлечени от поло-
жителния електри-
чен заряд, започват 
да обикалят с бясна 
скорост различен 
брой електрони. 
Вече имаме химични 
елементи, появяват 
се молекули и за-
почва изграждането 
формите в планетния 
свят.

Голяма заслуга за 
формирането на те-
лата има магнетиз-
мът. Искам да отбе-
лежа още едно пос-
тижение на съвре-
менната наука. Като 
изключим водорода 
и хелия, които са без-
спорно най-масово 
разпространените 
химични елементи в 
космическото про-
странство (особено 
водорода), почти 
всички останали еле-
менти са се зароди-

ли първоначално в 
звездните недра и 
при избухване на 
Нова и Свръхнова се 
разпространяват във 
всички посоки. Но 
това е отделна тема.

На следващата гра-
фика – фиг. 2 - всич-
ко току що казано е 
представено наглед-
но. Схемата говори 
сама за себе и всеки 
може визуално да 
се убеди в структу-
рата и схематичната 
еволюция на света, в 
който живеем.

Както виждате, 
като се комбинират 
различни видове 
знания, се стига да 
зашеметяващи дъл-
бочини на знанието. 
Само че засега се на-
блюдава определе-
но обратния процес. 
Който се състои в 
противопоставянето 
на учени от различни 
области. И не само на 
учени. А някога, мно-
го отдавна, на Земята 
религия, магия, на-
ука, изкуство са били 
обединени. Отдавна 
минали и добре за-
бравени години. А 
колко по-ползотвор-
но ще е сътрудничес-
твото. Защото засега 
официалните учени, 
които се задоволяват 
с академичното об-
разование и го пре-
възнасят, разчитат 
само на много слож-
ни, но наистина ве-
ликолепни уреди за 
наблюдение, които 
не са друго, а просто 
продължение на на-
шите сетива. От друга 
страна екстрасенси-
те рядко са в състоя-
ние да обяснят какво 
виждат.

Би било по-пра-
вилно, според мен, 
да се спрат дрязгите 
и противопоставя-
нията и да се търси 
колективното, ком-
плексното начало в 
изучаването на най-
основните положе-
ния. Има много неща 
за уточняване, про-
веряване, коригира-
не и откриване. 

Тази статия е далеч 
от завършеност и ще 
бъда благодарен на 
всички, които доб-
ронамерено и конс-
труктивно помогнат 
в тази насока.

Фиг. 2 : Схемата.
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Йосиф ЙОРГОВ

Главният недо
статък на съвремен
ната педагогика е, че 
зомбира хората, т. е. 
всички усилия са на
сочени да подтиснат 
мисленето чрез вну
шението, че човек 
изначално не може 
да разсъждава и за да 
съществува, трябва 
да зазубри „истините” 
на „умните” хора. Но 
умните хора също са 
производни на тази 
система и така пороч
ният кръг се затваря. 
А това продължава 
хилядолетия. Но ус
ловията, които са кре
пили системата тол
кова дълго време, се 
променят и сега вече 
имаме реален шанс да 
излезем от този ома
гьосан кръг. Все пове
че хора осъзнават, че 

НЯМА АБСОЛЮТНИ 
ИСТИНИ, че истини
те са относителни и 
многообразни и че 
всеки има право да 
разсъждава по раз
личен начин, без да е 
нападан постоянно, 
че мисли неправил
но и да му се внушава 
как трябва да мис
ли и какво трябва да 
смята за истина. Едва 
когато хората осъзна
ят този проблем като 
много сериозен, ще 
се разбунтуват срещу 
зомбирането и ще за
почнат да се учат да 
мислят самостоятел
но. Ще започнат да се 
избавят от програми
раните в  тях илюзии 
и да стават адекватни 
на реалността.

Илюзията, че хора
та са тленни и огра
ничени като същест
вуване във времето, 

като неосъществима 
мечта, нали? Но само 
това,  към което не се 
стремим, не може да 
бъде постигнато.

Другата основна 
задача пред нова
та педагогика е да 
премахне насилието 
в обществото. Това 
може да стане, като 
се променят целена
сочено досегашните 
внушения, че със зло
то трябва да се води 
непримирима битка 
по всички възможни 
фронтове. Проблемът 
със злото може да се 
реши само чрез про
мяна на отношение
то към него – като се 
замени агресивното 
отношение с любов 
и търпение. Та нали 
основен източник на 
зло са несъвършен
ствата на хората. Защо 
всеки иска другите 
да са снизходителни 
към неговите недо
статъци, а самият той 
или тя е непримирим 
към недостатъците 
на другите? Защото 
всеки е убеден, че 
неговите недостатъ
ци са незначителни в 
сравнение с другите. 
Очевидно е, че лип
сва реална преценка. 
Затова е много по
лезен навикът да не 
съдиш никого за нищо 
– просто защото ни
кой не може да бъде 
обективен, – прека
лено малко се знае за 
истинските причини, 
които движат нещата.

Найважният от 
найважните въпроси 
е въпросът за Любов
та. Любовта е основа
та на мирозданието, 
Любовта движи всич
ко във Вселената, а 
в днешните понятия 

любовта се прирав
нява със секса. Това 
е, защото ни владее 
илюзията, че същес
твуваме единствено 
в материално тяло. 
Новата педагогика 
трябва да осъзнае и 
приеме важността на 
този фундаментален 
въпрос. За Любовта 
трябва да се говори 24 
часа в денонощието, 
защото Любовта е 
постоянно търсене 
и преодоляване на 
всички несъвършенс
тва, които създават 
дисхармония. Това е 
вечният  смисъл на 
съществуването на 
човека – да обича 
всичко съществува
що и да се грижи за 
неговото постоянно 
ус ъвършенс тване. 
Много сериозна зада
ча, като се има пред
вид, че в очите на 
съвременните хора тя 
изглежда несериозна. 
Но когато се избавиш 
от илюзиите и вник
неш в действител
ността, разбираш, че 
единственото, зара
ди което си струва да 
съществуваш, е Лю
бовта. Само осъзна
тата важност на този 
въпрос и неговото 
приемане присърце, 
ви насочва към реал
на еволюция и приоб
щаване към Бога.

Пред новата педа
гогика постоянно ще 
възникват и други 
важни задачи, но те 
ще се решават в дви
жение, важното е да 
има търсене и устрем 
в правилната посока 
– към Бога.

е може би илюзията,  
нанесла наймного 
поражения върху 
съзнанието на хора
та. Колко усилия са 
нужни да се преодо
лее съществуващото 
убеждение, че малко
то дете не е един бял 
лист хартия, на който 
тепърва „трябва” да 
се запишат необходи
мите за живота „исти
ни”? Колко време ще 
е необходимо, докато 
обществото престане 
да внушава на малки

те деца как
во е реално 
и какво не? 
Колко без
ценен опит,  
трупан през 
хи л я доле 
тията, се 
обезсмисля 
и неутрали
зира с вну
ш е н и е т о , 
че детето 
е глупаво 
и тепърва 

трябва да се учи?
Пред педагогиката 

стоят на дневен ред 
много тежки задачи 
– преди всичко да 
преразгледа трупа
ните от хилядолетия 
заблуди и илюзии. Да 
преосмисли задачите 
си и целите си. Мал
ките деца не трябва 
да бъдат учени как
во и как да мислят, а 
трябва само да им се 
помага побързо и ка
чествено да усвоят уп
равлението на новото 
материално тяло. Това 
става чрез различни 
игри, спорт, труд, раз
личните видове изку
ства. Може би някой 
ден педагогиката ще 
престане да натрап
ва различните езици, 
които разделят и про
тивопоставят хората 
и ще създаде условия 
телепатията отно
во да бъде основно 
средство за общува
не. Но това изглежда 
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Мисля, че това 
важи също за биб-
лиотекарите и чи-
талищните дейци, 
които обичат про-
фесията си и рату-
ват за оцеляването 
на българския език 
и националната ни 
култура.

Петя Карако-
лева и нейната 
детска книжка 
“ Н а й - з л а т н о т о 
злато”, казвате, 
зидат белока-
менната чешма 
край изворите на 
българската ду-
шевност, вграж-
дат екологията 
на нравствените 
ни ценности. Как 
открихте този 
благороден къс 
от българската литература и как той ви 
вдъхнови да облагородявате с него дет-
ското съзнание?

– Заразителният смях на едно дете при-
влече веднъж вниманието ми към тази книга 
в една книжарница. Хлапето четеше, смееше 
се, показваше на другарчето си прекрасните 
илюстрации на Петър Станимиров.

А педагогическият процес е двупосочен 
– не само ние обучаваме и възпитаваме де-
цата, но и те нас. Това важи и за развитието 
на умението да се възприема пълноценно 
прочетеното. Повече от 30 години се уча от 
децата. В периода от 6 до 10-годишната си 
възраст те възприемат словото, откроявай-
ки ярко художествени детайли, които ние, 
възрастните, отминаваме. Наслаждават се 
на играта със звуците, думите, метафорите, 
които критиците надменно преценяват или 
теоретиците суховато анализират. А децата 
чисто и просто им се радват. Може би затова 
събрах кураж да разработя идеите си за ня-
колко урока, които да помогнат на библиоте-
карите, учителите и родителите да приобщят 
децата си към прекрасния свят на “Най-злат-
ното злато” от Петя Караколева.
През къде минава днешната “треска за 
злато” в литературата и културата, въоб-
ще?

– През душите ни. През сърцата ни. Пре-
газва ни. Разкъсва лични, родови, национал-
ни връзки, традиции, ценности.

Дори и в най-тъмните години на робството 
народът ни не е плащал такъв жесток кръвен 
данък, какъвто плати през ХХ век, продължа-
ва да плаща и днес.

Не зная, може би това е стръмният път 
към създаването на нещо ново – наднацио-
нално…

Но защо да не опазим националната си са-
мобитност?

Дух и материя

Интервю с Маргарита Дюлгерова

На 16 октомври тази година в Кърджали 
за пети пореден път ще бъде връчена На-
ционалната награда за детска литература 
на името на даровитата ни душеприказчица 
Петя Караколева. По този случай с огромни 
усилия бяха издадени и две от нейните кни-
ги за деца („Жълтият космодрум”, „Графиня 
лък”) и преиздадено „Най-златното злато”, 
чието първо издание от 1986 г. беше отдавна 
изчерпано.

По някакъв начин животът на моята събе-
седничка от далечното Русе е свързан с този 
на талантливата кърджалийка.

Маргарита Дюлгерова е завършила бъл-
гарска филология и история във Великотър-
новския университет и библиотекознание 
– в СУ. Защитила е докторат по темата “Пара-
лелно стимулиране на детската читателска 
и творческа активност чрез съчиняване и 
илюстриране на вълшебни приказки”.

Разработила е методическите помагала за 
деца: “Сладкодумко”, “Живото вълшебство”, 
“Ами ако…” и “Ябълка златна”, които стиму-
лират детската читателска и творческа ак-
тивност. Учи се заедно с децата на будуване 
в градината на детското творчество. И то по 
най-добрия начин – с крилата на детските 
сърца. Автор е и на методически указания 
за работа с романа-приказка “Най-златното 
злато” от Петя Караколева в начален курс.

Работи като библиотекар в Регионална 
библиотека “Л. Каравелов” – Русе. Поддър-
жа и детската част от библиотечния сайт. А в 
нейния сайт zlato.hit.bg могат да се намерят 
подробности за оригиналните й методи на 
работа с деца, които биха могли да се въве-
дат и в други библиотеки и училища.

На 15 октомври от 12 ч. тя ще говори за 
своите методически разработки пред бъде-
щите учители, сега студенти в Пловдивския 
филиал „Любен Каравелов” в Кърджали. А 
литературният критик Никола Иванов ще 
представи новоиздадените детски книжки 
на Петя Караколева.

г-жо Дюлгерова, вие сте разработила ня-
колко методически помагала, свързани с 
детското четене. Как успявате да отваря-
те очите, ушите и сърцата на малките чи-
татели към словото като съблазън?

– С моите колеги се стремим да заинтере-
суваме децата, за да идват по-често в библио-
теката. А дали сме ги приобщили към магията 
на словото – не знам. Това ще кажат родите-
лите на нашите читатели и техните учители, с 
които съвместно вървим по трудния път на 
обучението.

В сайта на библиотеката: http://children.
librousse.bg/ е отразена част от дейността 
ни.
Какво място заема детският писател в 
трънливия път на педагога?

– Добрият детски писател винаги е и педа-
гог по призвание.

Повече от 30 години се уча 
от децата С вълшебници на словото, като 

Петя Караколева, дървото на 
българщината може и да разцъфти

Питам се – ще ста-
нем ли повече евро-
пейци, ако започнем 
да чатим на латини-
ца?

Ще станат ли де-
цата ни по-умни, ако 
четат меденослад-
ка енциклопедия с 
дъмпингова цена, в 
която под рисунка-
та на птици пише, че 
животните “раждат” 
своите малки?
Златото и зло-
то стоят близко, 
свързва ги инер-
цията, казвате, но 
дали в бъдеще ще 
придобием очи за 
златото на древни-
те, което отразява 
Божествената свет-
лина?

– Извинете, не оби-
чам изрази от тоя род. Божественото – Богу. 
Нам – човешкото. От всеки от нас зависи дали 
ще съхраним най-доброто от традициите и 
културата на всички етноси и народи, насе-
лявали някога тези земи.
Има ли днес “свирка за разчуруликване” 
на точно това злато?

– Докато има всеотдайни учители като То-
дорка Дочева от училище “Йордан Йовков” в 
Русе, детски писатели като Петя Караколева, 
редактори като сестра й Тамара от Кърджа-
ли, дори и с патерици да кретаме – от девет 
извора вода ще сбираме, но няма да оставим 
да залинее дървото на българщината… А 
може би някой вълшебник на словото, като 
Петя, ще го накара да разцъфти…
Не се ли оглежда в това злато и същината 
на творчеството?

– Същината на творчеството? Милиарди 
страници са изписани за него, а вие искате от 
мен да ги събера в една метафора…
а днешната криза не е ли тъкмо в загубата 
на сетивата ни за красотата и в изтласка-
ното на по-заден план съприкосновение с 
най-златното злато – родната ни реч?

– Та къде другаде, освен в книгите, да се 
докоснат децата до красотата и богатството 
на българската реч?

В медиите ли? Интересно, ако направим 
мащабно и честно проучване, дали там ще 
открием поне хиляда красиви български 
думи?

Но малчуганите добре са овладели думич-
ката “серсемино”, тъй темпераментно произ-
насяна от актьора с калимавка…

Това поправимо ли е и как?
– Не зная. Моят начин е да си върша рабо-

тата, колкото се може по-добре. И да се уча.

Интервюто взе Лияна ФЕРОЛИ
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МЪРЗЕЛАНА
Хвали ми се Дана, 
Дана мързелана, 
че била умница, 
че била чистница.

Себе си не вижда, 
а пък нас обижда. 
Мръсни й ръцете, 
с нокти са и двете.

ЖИВОТЪТ МОЙ

Костадин КараДЖов

Животът мой е една молитва,
надежда, вяра и любов,
едно дихание във мен.
Роден за истина и правда,
за свобода и мир,
за любов и щастие
за светлина безспир,
пътища и закони не познавам,
нито признавам, освен един:
Да позная Тебе Святи Отче
и живота на Единородния ти Син,
с моя Бог, свободен съм, блажен, непобедим.
Свят, свят, свят Боже мой на живота ми.
Прекланям сърце и колена
пред трона ти свят и непоклатим.

СБЛЪСЪК
Посветено на смъртта на баща ми

Костадин КараДЖов

Денят свърши.
Настъпи часът
на мъртвото вълнение и мълчаливите пейзажи.
Що е това Мракът?
Безмълвна тишина, дълбока дрямка.
Сянка непозната в черно наметало
спомени облича
и безжизненото тяло в забравата отвлича.
И как така спря ритъмът в сърцето?
Любовта отлетя, душата онемя?
А мигът гневно промълви:
О, ти, смърт жестока!
Със змийска си отрова
човешка плът храниш, аз зная.
Но трябва да знаеш: предвиден ти е краят!
Жилото отровно от тебе бе взето,
да не се противиш вечно на Небето.
Огненият Ад приготвен е за тебе. Знай!
Армагедон ще сложи твоя край!

ДУША БЕЗ ГРИМ

Ценка ИлИева, варна

Пречистена от нощен сън,
посрещам слънчевия звън
по треви, цветя, дървета
в свойто утро под небето,
което с шепота любим
напомня ми Божествения химн.

Какво съм аз сред тази шир?
Частица малка от Всемир,
троха от звездната храна
или прашинка тук една
в Космичния световъртеж?

Навярно всичко туй е в мен,
събрано в краткия ми ден,
за да усетя Необята
във красотата на земята
с божествения свети химн
у своята душа без грим!

СЪН
(По истински сън)

емилия георгИева
 
Сънувах две луни. 
Минаваха пред мен. 
Едната в меден цвят, 
а другата в лилав. 
Спокойното сияние 
излъчвано от тях, 
разглеждах с удивление –
бях в Космоса и аз. 
Събудих се в почуда, 
изпаднала в екстаз. 
Вълшебен бе сънят ми –
аз вече не бях аз. 
Каквото и да вършех, 
където и да бях –
все търсех в паметта си 
луните от съня. 
Умът не ми помогна. 
Той нищо не разбра. 
Сърцето ми подсказа –
бях третата Луна.

лъчезар луканов, Монтана

***
Сънувам сънища тревожни
спомени измъчват ме отминали,
а в настояще невъзможно
мечтите спират се застинали.
Горят ме днешните съмнения
за чуждите и мои правоти и грешки,
раняват закъснели съжаления
и има мигове непоносимо тежки.
Живея в свой измислен свят,
временно убежище от настояще,
с мечти и минало единствено богат
и с дни измъчващо болящи.
И заспивам във нестихващо 
очакване
затаил във мен поредните копнежи
за малко късно земно щастие,
денят да ми донесе надежди.

ДЕТСКИ СВЯТ

Тодор НеШКов

КОЗИЧКА

Нашата бяла козичка 
има си дълга брадичка. 
Има си ново герданче, 
везано пъстро коланче.

Само, че Кирчо съседа 
все към брадичката гледа, 
щом се заплесне козата 
той подръпва брадата.

Ужким се ежи козата, 
ала не боцкат рогцата. 
Гледа към Кирчо сърдито, 
тропа с краче дяволито...

Береме с кака тревица, 
поим я с чиста водица. 
Да ни е жива и здрава, 
винаги мляко да дава.

Роклята не прана, 
с мазнини обляна. 
А лицето цяло, 
вода не видяло. 
Във успеха всички, 
имаме шестички, 
а пък тя горкана 
с двойките остана.

Смеят й се всички, 
и деца и птички... 
Ех, ти, Дано, Дано, 
Дано, Мързелано.

СЛЕД ТЕБ

велка ХарИЗаНова 
гр. Кнежа

Сърцето ми е празно 
- недогоряла нива,  
изстрадала 
пожарите на болката. 
Прихлупили сиви забрадки, 
унило стърнищата пушат. 
За кратко, 
уви, колко кратко 
люля ме радостта 
във тебе да се сгуша.

Какво ме чака?
Пътища безлюдни
на вятъра по всичките посоки.
Сърцето ми е
скитник недолюбен,
отправил взор
към птиците високо.

Не искам да стоя изпепелена 
като разцепено от гръм 
дърво. 
Душата ми -
посърнал шут от сцена, 
се ражда в себе си 
за нов живот.

Все тъй ще скитам 
с порива на вятъра, 
сълзите скрила 
в капките дъждовни. 
И да замръкна, 
все ще има някого 
към теб, любов, 
по пътя да ме води.

ЕСЕН
Вред слана попари 
билки и треви. 
На цветенца нежни 
стебълца преви.

Птички отлетяха 
на ята към юг. 
А без тях е тъжно, 
че ги няма тук.

Падат пак листата 
в есенният ден. 
Лудо ги развява 
вятърът студен.

Само Врабчо зъзне 
на оголен клон. 
Няма той да има 
къщичка, подслон...
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УСМИВКАТА ЛЕКУВА
албена ПеТКова
V кл. ЧСОУ „Рьорих” – София

ІІ награда за есе (11-14 години)
на Национален конкурс за литературни творби по повод 

120-годишнината от рождението на Петър Димков – Лечителя

но непознат, прос-
то ей-така, ти се ус-
михва. И ако кажеш, 
че не се чувстваш по-
добре, тогава какво 
ще те разведри?

Играеш на крие-
ница с твои прияте-
ли. Измисляш супер-
скривалище, но ни-
кой не те открива. 
Всички си мислят, че 
си си тръгнал, и про-
дължават играта без 
теб. Разсърдваш им 
се и се прибираш. 
Гледаш си през про-
зореца, виждаш, че 
други деца си играят 
– малки и сладки. Ед-

ното те вижда и ус-
михнато ти помахва, 
след него – и друго-
то. Кажи ми, това ще 
те зарадва ли!

Плачейки за нещо, 
отиваш пред огле-
далото и се опитваш 
да се усмихнеш. Но 
толкова ти е трудно 
да го направиш, че 
започваш да изглеж-
даш смешен в соб-
ствените си очи, това 
те разсмива и без да 
искаш, се усмихваш 
на човека от другата 
страна...

Нека този, който 
не ме е разбрал, се 
усмихне, и тогава ще 
разбере за какво го-
воря!

КОЙ Е ТОЗИ ЧОВЕК?
любка Спасова ТаНЧева
VІІ б кл., СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, 
гр. Кресна, Благоевградска област

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

за литературни творби по повод 
120-годишнината от рождението 

на Петър Димков – Лечителя

мага на болни и от-
чаяни от мъка и тъга 
хора. Хора, които да 
черпят от неговата 
сила и енергия, за да 
съхранят добрината, 
родолюбието и бла-
городството.

Почитан от наро-
да, името му поражда 
у мнозина спомена 
за добрите му дела 
– излекувал стотици 
хиляди, а в замяна не 
поискал нищо...

Кой не обича Ро-
дината си? Кой не 
иска да живее в една 
спокойна държава? 
България за мен е 
първата ми майка, а 
втората е тази, коя-
то ме е родила... Ако 
е сладко да умреш 
за Отечеството си, 
по-сладко е да живе-
еш за него... – некол-
кократно изричани 
от духовния учител 
мисли.

Дали е трудно да 
се оцени и съхрани в 
съзнанието на всич-
ки ни човечното, 
добротата, уважени-
ето, истински чис-
тото? – Може би да, 
а може би не? Къде 
се крие отговорът? 
Къде е ключът към 
всичко това? КЛЮ-
ЧЪТ – как новият чо-
век да може да бъде 
творец на съдбата си 
чрез хигиена на ду-
шата си!

Няма нищо, което 

човек да не може да 
постигне, стига сил-
но да го желае, с чис-
ти мисли, и да спаз-
ва дузина правила... 
Ключът е за всеки, 
който иска да няма 
неврози, наркоти-
ци, безперспективен 
живот и да отключи 
в сърцето си любов 
към семейството, ро-
дината, човечество-
то. Може би именно 
тази любов поражда 
непрестанно в на-
чинанията на Петър 

Димков духовната 
сила, заедно с бил-
ковото лечение. Ако 
не може да удължи 
живота на страдал-
ците, той поне може 
да ги облекчи.

Споменът вина-
ги ще остане жив в 
сърцата на хората 
– защото не са много 
тези като Петър Дим-
ков, които винаги са 
готови на саможер-
тва, за да помагат, 
без да искат нищо в 
замяна – само една 

чиста душа, добро-
та и чиста съвест. 
Той знае, че животът 
е труден и за да се 
справиш с него, тряб-
ва да преминеш през 
много препятствия 
и трудности – през 
които минава всеки 
човек. И той е решил 
да помага на хората, 
да спасява някого, 
който е между живо-
та и смъртта... Зато-
ва всички казват, че 
животът не е лесен, 
а за да бъде добър 
и спокоен, трябва 
сам да си го изгра-
диш... или изиграеш. 
Самата съдба е като 
тесте карти. Всичко 
зависи от това, дали 
раздаването е доб-
ро. Защото никога не 
се знае какво ще ти 
предложи Съдбата и 
какъв път ще избе-
реш да извървиш... 
Или както е казал ве-
ликият Лечител и ро-
долюбец:

„Живей и не пре-
чи на другите да 
живеят – това е 
половината ис-
тина за достоен 
живот, а другата 
половина е: пома-
гай и на другите да 
живеят!”

Кой е този човек с 
прозвището УЧИТЕЛ, 
ЛЕЧИТЕЛ и РОДОЛЮ-
БЕЦ? Кой го предоп-
ределя като такъв? И 
защо е една от най-
влиятелните личнос-
ти? Какви ценности е 
съхранил и дарил на 
нас, живите същес-
тва, и на природата, 
за да бъдем в хармо-
ния?

Вероятно исти-
ната е в неговата 
СЪДБА – съдба, пре-
допределена да по-

Когато си тъжен 
и сърдит, мислиш, 
че нищо не ще може 
да те зарадва. При-
бираш се вкъщи и в 
трамвая един напъл-
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