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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 

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

Александър 
АБАДЖИЕВ

Иван Вульпе 
- един от осново-
положниците на 
Българската опер-
на друж-
ба, пре-
р а с н а л а 
п о - к ъ сн о 
в Софийс-
ка опера. 
Иван Вуль-
пе е и съз-
дател на 
днес про-
славената 
по света 
българска 
в о к а л н а 
школа. Тя 
с ъ ч е т а в а 
н а й - ц е н -
ното от 
и т а л и а н -
ското бел-
к а н т о , 

руската традиция 
на оперно пре-
въплъщение (най-
ярко представена 
от великия Фьодор 
Шаляпин) и особе-
ната гласова нада-

реност на бълга-
рите. Изброяване-
то само на некол-
цина от учениците 
на Вульпе впечат-
лява: Илка Попо-
ва, Михаил Попов, 

Ана Тодоро-
ва, Констан-
ца Кирова, 
Михаил Люц-
канов, Цвета-
на Табакова, 
Христо Бръм-
баров... Тук 
е мястото да 
отговорим на 
въпрос, зада-
ван през го-
дините: Защо 
Вульпе? И 
защо Мария 
от рода Скло-
довски?

Продължа-
ва на стр. 6

Иван Вульпе - 
основоположникът

Екатерина 
ПЕЙЧЕВА

На 26 и 27 сеп-
тември във Варна се 
проведе Национална 
среща на краеведите 
в България. Тя бе по 
повод 27 септември 
– Ден на българския 
краевед. Домакин 
бе варненското Дру-
жество на краеведи-
те, създадено през 
1991 г. – първото в 
страната. 

Присъстваха участ-

ници от София, Бур-
гас, Велико Търново, 
Добрич, Перник, Бе-
лене, Генерал Тоше-
во, Омуртаг, Алфатар, 
Полски Тръмбеш. 

Срещата започна 
с музикален позд-
рав  на народната 
певица Величка Ста-
нева от Тракийско 
дружество – Варна, и 
стихове на Николин-
ка Миланова, крае-
вед. Приветствено 
слово произнесе 
Кристияна Димчева 

– завеждаща отдел  
„Краезнание” на Ре-
гионална библиоте-
ка – Варна.

Основният доклад 
на председателя на 
Съюза на българските 
краеведи - проф. Ма-
рин Ковачев, очерта 
перспективите в раз-
витието на краевед-
ското движение, след 
което се състоя раз-
говор по проблемите 
на съюза.

На 27 септември 
– Деня на краеведа, 

участниците в сре-
щата посетиха Музея 
за история на Варна 
и Парка-музей „Вла-
дислав Варненчик”.

Краезнанието съ-
четава проучването 
на историята и култу-
рата на родния край 
с популяризирането 
им и е предпостав-
ка за написването на 
историята. То тръгва 
от любовта към ро-
дината. 

Продължава 
на стр. 10

Ентусиасти на  
РОДОЛЮБиЕтО

Г-жо Министър,

Преди всичко искам да Ви 
пожелая успех в отговорната 
мисия, която трябва да изпълни-
те. Вие оглавявате един от най-
трудните ресори в управление-
то на държавата. Множеството 
нарушения в екологичен аспект 
и корупционните сделки, извър-
шени до момента там, нанесоха 
сериозни щети върху природата 
и населението на България. За 
разрешаването на тази непосил-
на задача Ви е необходимо съ-
действието на гражданското об-

щество. Затова съм убедена, че 
избраната публична форма на 
разговор е единствено правил-
ната. Само така можете да полу-
чите неподправена професио-
нална информация, неподвласт-
на на служебната субординация, 
нито на вечния стремеж за тит-
ли и пари. Пък и дискутираният 
проблем е жизнено важен не 
само за нас, но преди всичко за 
бъдните поколения. Отнася се 
за оползотворяването и унищо-
жаването на твърди битови от-
падъци - ТБО.

Продължава на стр. 15

До Министерство 
на околната среда и водите 
На вниманието на 
Министър г-жа Нона Караджова

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА НА 
ДВАМА ВЕЛИКИ УЧИТЕЛИ

Таньо ТАНЕВ, 
ИКИ - БАН

Ако си познал мо
гъщото влияние на 
времето, ти няма 
да имаш нужда от 
нищо друго, защото 

ще си богат и сво
боден човек. Ако пък 
прибавиш към това 
и великата ти воля 
на човек да потопиш 
с върховно блажен
ство душата си в 
хармонията на за

обикалящия те свят, 
ти ще си разбрал 
главното в нашия 
земен живот: Човек 
трябва да свети! 
Винаги и във всичко!

Продължава на 
стр. 18
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА
В дълбините на историята

***

Между еврейските съсловия има един 
род, съсловие, националност, каста 
(може да го наречете, както искате, същ-
ността не е в названието), накратко ще 

ги наричаме “левити”.
Има исторически извори, според които родо-

началници на левитите са египетските жреци. Об-
ръщайки се към известни на повече хора извори, 
и по-конкретно Стария Завет, можем да видим, че 
левитите са имали особено положение.

Според израелските закони те не участвали 
във военни действия. Не били длъжни да плащат 
никакви данъци и налози. При преброяването на 
израелското население, за което се споменава в 
Стария Завет, левити не подлежали на преброява-
не.

При разполагането на становете по време на 
походи израелските родове, наброяващи от петде-
сет до сто и петдесет хиляди човека, се разполага-
ли в кръг. Всеки имал предварително определено 
място. Знаело се къде да се разположи станът - на 
юг, на север, запад или изток и къде да се поста-
ви охраната. Мястото на левитите винаги било в 
центъра. Фактически в задълженията на всички 
израелски родове влизала охраната на левитите.

И с какво са се занимавали представителите на 
това съсловие - левитите?

В техните задължения влизало да излъчват от 
своите среди свещенослужители, да следят за съб-
людаването на установените за евреите закони. 
При това тези закони регламентирали какво да се 
яде, как да се постъпва с неверниците, къде да се 
ходи.

Суров конкретен регламент обхващал целия 
ден - от сутринта до вечерта. В него също се по-
сочвало кой, къде да се намира, с кого да воюва. С 
това именно левитите се явявали фактическите уп-
равители на еврейския народ. И съдейки по всич-
ко, те били доста квалифицирани управители.

Трудно е да се каже дали самите левити са били 
евреи. Далече не всички закони, към които трябва-
ло да се придържа всеки един евреин, се отнасяли 
за левитите. Например, в противоречие на задъл-
жителния за всички евреи закон, те не били задъл-
жени да извършват обрязване на осмия ден след 
раждането.

По такъв начин, познавайки тайните науки на 
египетските жреци, имайки възможност да се за-
нимават с експерименти, да наблюдават и разми-
шляват. Освободени от военна повинност и оби-
чайната за всички работа, те можели от поколение 
в поколение чак до днешния ден да усъвършен-
стват своите знания.

Как така “и до ден днешен” би могъл да се усъм-
ни някой, ние не сме чували за такава национал-
ност или съсловие – левити. За англичани, руснаци, 
французи се чува много, а неясно защо, за най-ум-
ните, че и всичко ръководещи левити на малцина 
е известно.

Ами защото както и египетските жреци, те тряб-
вало да остават в сянка. В случай на нещо всички 
претенции се отправяли към евреите - изпълните-
лите на тяхната воля.

И ето че се нападат евреите в продължение на 
хилядолетия в различни страни на света. За какво 
ги нападат? За това, че евреите по всевъзможни на-
чини се опитват да спечелят колкото може повече 
пари. И у мнозина от тях това се получава.

Но каква връзка имат с това левитите? Какъв ин-
терес или облага имат те, ако евреите в Англия, Ис-
пания или Русия прокарат политиката си и преве-
дат в своите банки съществена част от държавните 
или частни средства? С други думи, ако ги ограбят. 

Народът и управляващите в тези страни ще забе-
лежат тези неблаговидни деяния, ще започнат да 
бият евреите или просто да се отнасят зле с тях. Та 
нали така могат да стигнат и до левитите. Изобщо, 
може да ни се стори, че няма логика в действията 
на мъдрите левити. И няма защо да помагат с мъд-
рите си съвети на евреите и да изграждат за тях 
хитроумни комбинации. И да манипулират цели 
държави.

Оказва се, че има защо. Интересът е пряк, прост 
и конкретен. Парите! Състоятелните евреи, в коя-
то и страна да се намират, са задължени да плащат 
една част от своите приходи на левитите. Доказа-
телства? Моля! Съгласно Стария Завет израилтя-
ните са длъжни да дават една десета част от своя 
доход на левитите. Буквално това звучи така:

19. Всички възнасяни светини, които синовете 
Израилеви възнасят Господу, чрез вечно узаконение 
давам на тебе и на синовете ти, и на дъщерите ти 
заедно с тебе; това е завет вечен пред Господа, да
ден за тебе и за потомството ти заедно с тебе.

20. И рече Господ на Аарона: ти няма да имаш 
дял в земята им и част няма да имаш между тях; 
Аз съм твоя част и твой дял всред синовете Изра
илеви.

21. А на Левиевите синове ето, Аз дадох за дял 
десятъка от всичко, каквото има Израил, за служ
бата им, която изпълняват в скинията на събра
нието.

22. А занапред Израилевите синове не бива да се 
доближават до скинията на събранието, за да се 
не огрешат и да не умрат.

23. Нека левитите извършват службата в ски
нията на събранието и да носят върху си техния 
грях. Това е вечно узаконение в поколенията ви; но 
между Израилевите синове те няма да получат дял;

24. Понеже на левитите давам за дял десятъка 
на Израилевите синове, който те принасят за въз
ношение Господу, затова им и рекох: между Израи
левите синове те няма да получат дял.

25. И рече Господ на Мойсея, думайки:
26. Обади на левитите и им кажи: кога вземате 

от синовете Израилеви десятък, който ви дадох 
от тях за дял, то възнасяйте от него възношение 
Господу, от десятъка десятък...

27. И това ваше възношение ще ви се зачете 
като жито от гумното и като вино от лина;

28. Така и вие възнасяйте възношение Господу 
от всички ваши десятъци, които взимате от си
новете Израилеви, и давайте от тях възношение 
Господне на свещеник Аарона;

29. От всичко, що ви се подарява, възнасяйте 
възношение Господу, от всичко найдобро, каквото 
се освещава.

30. И кажи им: кога принесете найдоброто от 
това, то ще се зачете на левитите като получа
ваното от гумно и получаваното от жлеб;

31. Можете да ядете това на всяко място, вие и 
(синовете ви) и семействата ви, защото това ви е 
заплата за вашата работа в скинията на събра
нието;

32. И няма да се огрешите, кога принесете най
доброто от това; и няма да оскверните посвеща
ваното от синовете Израилеви, и няма да умрете.

(Библ. Числа. Гл. 18, 1932)
Някой ще си помисли: „А какво общо имат 

днешният ден и Старият Завет отпреди повече от 
две хиляди години?” На това може да се отговори. 
Нима днес сред евреите няма вярващи, свещено-
служители, равини? Разбира се, че има! И, разби-
ра се, повечето евреи съблюдават религиозните 
канони. А щом е така, опитайте се да си предста-
вите какви колосални капитали, разпръснати по 
банките в различни страни, притежават левитите. 
При това на тях не им е нужно задължително да се 

тревожат за опазването и увеличаването на своите 
капитали. Много банкери в различни страни са ев-
реи и това е тяхна работа. В нужен момент левити-
те, разбира се, могат да подскажат къде е по-добре 
да се вложат парите. Кои режими, групировки или 
опозиции на съществуващото правителство да се 
поддържат или обратното - да се унищожат с по-
мощта на финансови интриги.

В информацията на Анастасия, че само няколко 
жреци управляват цялото човешко съобщество на 
цялата земя, можеше да се усъмним. Но сега, кога-
то се изгради цяла логическа верига, съмнения не 
може да има за хората, които са способни логичес-
ки да мислят. Фанатиците тук не влизат в сметката.

А логиката се заключава в следното.
От Египет, ръководени от жреците, излизат око-

ло милион евреи. Най-близките помощници на 
жреците са левитите, на които е възложена зада-
чата да формират от евреите определен тип чо-
вешки индивид. За това е създадена определена 
идеологическа религия, която предписва серия от 
ритуали и своеобразен начин на живот.

Левитите успяват да осъществят поставената 
пред тях задача. Създадената преди няколко хи-
лядолетия идеология владее евреите и днес. Тя ги 
отличава от другите националности на Земята.

Един от основните постулати на тази идеология 
е твърдението, че Бог измежду другите народно-
сти, населяващи земята, е посочил само евреите в 
качеството им на избран народ.

И така, и днес идеологията съществува, евреите 
съществуват, конфликтите продължават. Евреите 
са наблюдавани от много хора. Но къде са левити-
те? Много ли чуваме за тях? Почти не чуваме. И в 
това е хитростта им или мъдростта им, както иска-
те го наречете, но те съществуват.

Сега си представете, че на земята съществува 
малобройно съобщество от хора, владеещи в по-
голяма степен от всички останали хора езотерич-
ните знания, придобили през хилядолетията все 
по-голям и по-голям опит на практическо въздей-
ствие върху масите. Може ли с тях да се сравнява 
институт в някоя държава, занимаващ се с пробле-
мите на развитието на страната, с формирането на 
идеология?

Това е невъзможно по редица причини. Основ-
ните от тях са следните. Левитите са предавали  
езотеричните знания на своите потомци по на-
следство, предават ги и днес. Съвременната наука 
отхвърля езотеричните знания. А следователно, 
не се занимава сериозно с тяхното изучаване. Тази 
абсурдна ситуация не е случайна. Защо абсурдна 
ли? Сами съдете.

От една страна, дадена държава признава офи-
циално някои религии, а това всъщност е чиста 
проба езотерика. Дори им дава привилегии за 
материалното им развитие. От друга страна, тя не 
създава условия на своята наука за изследване на 
езотричните направления. Следователно на тери-
торията на такава държава се легализирали струк-
тури, способни да влияят върху психиката на на-
селението. Но светското правителство има доста 
смътна представа в какво се изразява това влия-
ние в реалния живот. Тогава кой кого управлява?

И правителството, и всички мислещи хора могат 
да се опитат да си извлекат поука от историята. Ис-
торията е много добра житейска школа. Но за това 
историята трябва да се познава. Тези, които управ-
ляват света, прекрасно я познават. Но за повечето 
хора, в това число и за правителствата, историята 
на държавата, в която те живеят, не им е позната. 
Нещо повече - тя е изопачена. Това добре се вижда 
в примера с Русия.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА
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ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА
Цветана 
КАЧЕРИЛСКА

Л и т е р а т у р н и я т 
клуб във Врабево и 
читалището органи-
зираха паметна ве-
чер по случай 77 г. от 
рождението и 20 г. от 
смъртта на проф. Ма-
рин Върбанов.

Във фоайето на чи-
талището бе уредена 
изложба с фотоси и 
албуми, отразяващи 
живота и творческата 
дейност на големия 
художник-прилож-
ник, който е оставил 

свои последователи 
и школи на 3 конти-
нента - Европа, Азия 
и Австралия.

Марин Върбанов 
завършва Художес-
твената академия в 
Пекин, а по-късно 
основава секция по 
текстил в Ханджоу. 
Днес тази академия 
носи неговото име. 
Китайците го наричат 
„Императорът на тек-
стила”. По-късно той 
създава и гобленната 
секция в Университе-
та в Сидни, Австралия. 
Работи в Париж в съд-

ИмпЕРАТОРъТ
на текстила

където е роден Вър-
банов. С интерес и 
вълнение врабеве-
ни споделиха и свои 
спомени или прераз-
казаха преживява-
ния на свои близки 
и роднини, общува-
ли с големия творец 
и неговата китайска 
съпруга Сун. Дъще-
рята на професора 
- Боряна Върбанова, 
която е преподавател 
по рисуване в Китай, 
се кани да посети се-
лото на своята баба, 
а синът му Феникс 
също е художник и 
живее в Париж.

Във Врабево са ро-
дени и други големи 
личности, но никоя 
от тях не може да 
мери духовен ръст 
с проф. Марин Вър-
банов, бе общото за-
ключение.

ружие с Пиер Карден.
Проф. Марин Вър-

банов изважда гоб-
лена и стенния килим 
от стаята за гости и 

ги превръща в ценно 
приложно изкуство, 
което украсява меж-
дународните зали, 
галерии и изложби в 

В края на септември т.г. 
Никола Гигов стана лауреат 
на световна награда на 
името на Леонардо да Вин-
чи. Точното наименование 
на наградата е “ДИАМАН-
ТЪТ ДА ВИНЧИ”, която се 
присъжда от Кембридж, 
Англия.

Световноизвестният 
поет, аргонавт и орфеист 
Никола Гигов получи офи-
циалното съобщение, под-
писано от Николас Ло - ге-
нерален директор на Меж-
дународния биографичен 
център в Кеймбридж, Анг-
лия.

В писмото четем за “скалата за ви-

сота” на тази световна 
награда, за откритията на 
Никола Гигов за Орфей, 
за неговите творчески 
постижения и за индиви-
дуалната му дарба, която 
е “с голям потенциал и 
обществена полза”. “На
градата “Диамантът 
Да Винчи” е една от най
светлите звезди за Вашия 
напредък” - пише в писмо-
то. - “След дълга селекция 
наградата се присъжда 
от Борд за присъждане 
на тази награда от IВС в 
Кеймбридж и единодушно 
Никола Гигов е удостоен и 

става лауреат на името на Леонардо 

да Винчи”.
Книгата на Никола Гигов “Тайната на 

Орфей” - три книги за Орфей, издадени 
в един том, на английски език - е специ-
ално заведена в библиотеката в Кеймб-
ридж, а наградата - вписана в специал-
ния регистър.

“Вашият зашеметяващ успех - за-
вършва писмото - се дължи на Вашата 
скромност, ентусиазъм, вдъхновение и 
репутация. Вашето име, гн Гигов, вече 
влиза в аналите на IВС, Кеймбридж, Ан
глия”.

Във вестник “Родово имение” Нико-
ла Гигов публикува студията си “Орфей 
и Леонардо” в края на 2008 и началото 
на 2009 г., заедно с много снимки.

Това е 16-та световна награда на ав-
тора.

Париж, Пекин, Брюк-
сел, Прага, Москва, 
Лозана, Вашингтон. 
За него френската 
изкуствоведка Дора 
Валие казва: „Марин 
Върбанов няма ра-
вен на себе си, когато 
говорим за разнооб-
разие в художестве-
ния текстил”.

След големите па-
метни тържества в 
Китай и Врабево от-
беляза годишнини-
те. Тук са родовите 
корени на големия 
творец, тук е родна-
та къща на неговата 
майка - Петкана Га-
некова, преселила се 
по-късно в Оряхово, 

НИКОЛА ГИГОВ СТАНА ЛАУРЕАТ НА СВЕТОВНА 
НАГРАДА НА ИМЕТО НА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

“Така изглежда 
статуетката 
“Диамантът Да Винчи”, 
Кеймбридж , Англия”
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Георги 
ГРИГОРОВ

В жаркия съботен 
следобед на 22 август 
площадът пред чита
лище „Просвета” бе 
оживен. Предстоеше 
да се проведе Праз
никът на квартал Ма
как в Шумен ... 

Тр а д и ц и о нни я т 
Макашки събор е 
бил прекъснат преди 
около тридесет годи
ни от обезродените. 
Едва преди пет годи
ни Настоятелството 
на читалището реша
ва старата традиция 
да се възстанови като  
празник  на  кварта
ла. Той е бил търже
ствено отбелязван 
в деня на “Успение 
Богородично”. На 
този светъл Съборен 
ден са се кръщавали 
децата и се вдигали 
пищни български 
сватби. 

Празненството бе 
открито с химна на 
Макак, по музика и 
текст на секретаря 
на местното читали
ще Наско Нанев, кой
то е и главен художе
ствен ръководител, 
организатор и поста
новчик на празника. 

Преди песните и 
хората да се извият на 
площада и отекнат из 
селището, се проведе 
викторината “Роден 
край” сред наймла
дите краеведи, орга
низирана от нашия 
гост, координатора в 
Шуменска област на 
в. “Родово имение”, 
д.т.н. Герил Сивер. 
Освен вече извест
ното за “Миналото 
на Макак”, отразено 
от краеведа писател 
 гн Трифон Панайо
тов, в едноименната 
му книга, бяха осве
тени тъмните петна 
досежно генезиса на 
името Макак и целта 
на изпепеляването 
му след Одринския 
комплот от 1829 г. 

Краеведът  Т. Па
найотов  пише: “За
живях с представа
та, че някога, още 
при “сътворението 
на света”, именно 
тук, в тази слънчева 

Празник в квартал Макак

долина, сред тучни 
ливади се е заплела 
нишката на живо
та...”

Но той не дава 
свое тълкувание за 
произхода на името 
на родното си село, 
а се задоволява с 
чуждите изказани 
мнения: от “мъка” 
(скръб, горест); от 
“мака” (народното 
– дребен домашен 
добитък); макак (от 
турски  малък заек, 
жаба, колянна кост); 
мукаи/букаи (окови, 
вериги); макаси (па
терици); макаки/му
каки (кокили).

Въпреки че при

вежда едноименни 
топоними като ма
хала Макак Омур
ташко; село Макак, 
Хасковско, от 1934 г. 
преименувано в с. 
Енчец (от Еньов ден 
> Слънчев ден); коли
бите Макаклар (“лар” 
е турско окончание 
за мн. ч.), дали име
то на днешното с. 
Изгрев, Сливенско, 
краеведът не анали
зира техния смисъл. 
Освен всичко дру
го, той е посещавал 
местности с адекват
ни топоними: с. Ен
чец; прохода “Мака
са” (поскоро превал, 
огряван от зари до 

заник слънце както 
Роженския); град Ма
гас – столицата на Ин
гушетия, осмислен 
като “Слънчев град”. 
В ареала на ингушет
ския топоним “Магас” 
съществуват хидро
нимът “Сунжа”, бур
гонимът “Къй Юрт” 
(сравни с местността 
Юртлук  край Макак, 
както и с прозвище
то “Къй” на брата на 
кан Кубрат – ШамБат 
Къй – основателят 
на град Къйив/Киев); 
оронимът – пещера
та Мугар, фамилните 
имена: Чомак, Жебар, 
личното име Дóбре. 
Тези наименования, 
съществуващи до 
днес и на Балкани
те, указват, че кан 
Аспаррух (който е 
съуправлявал с баща 

си земите в Север
ното Прикавказие и 
“Конските планини”) 
е бил придружаван 
и от игушетски/алан
ски родове. Вероят
но той предоставил 
тази “слънчева доли
на”  край  столицата 

Плиска за заселване 
на верни нему родо
ве (подобно сивери
те в Герлово), които 
назовали съградено
то си селище Магас, 
омонимно наложено 
от туранците  Ма
как.

Досежно опожа
ряването на село 
Макак Т. Панайотов 
възоснова на проуч
ванията на Димо То
динов пише:

“... До около Рус
котурската война 
през 1828 1829 г. 
селото е съществу
вало. Вследствие на 
участието на българ
ското му население 
на страната на руски
те войски (особено 
през Іта фаза, когато 
в сраженията в зем
лището на Макак е 

участвал император 
Николай І) селището 
е било напълно уни
щожено... Кервани с 
малко натоварената 
покъщнина и деца 
потеглят след рус
ките войски... Много 
бездомни семейства 
се изселват в поно
вите шуменски маха
ли като Равна махала,  
която според Минко 
Пенков е била в севе

розападната част на 
града при “Къляка”. 
Интересно е да от
бележим, че махали
те, разположени по 
ридовете, ингушите 
наричат Къйяла или 
Кайлък, а в равнини
те – Турлучини. 

По предание на 
Дяко Карапетров 
(роден в 1876 г. ) една 
стара жена (на 6070 
години) му разказ
вала, че “Макак е 
било чисто българ
ско село, но когато 
дошли черкезите,  тя 
избягала в Шумла... “

Недоумение буди 
участието на чер
кези в събитията от 
1828/1829 години, 
тъй като се знае от 
историографски дан
ни, че те се появя
ват в Добруджа едва 
след прогонването 
им през 1864 г. 

Според казион
ните историци па
лежите са дело на 
башибозуци, които 
като лешояди не за
късняват да се поя
вят там, където има 
плячка по време на 
война и размири
ци в ОттоМанската 
империя. Но според 
д.т.н. Г. Сивер това са 
шайки, предвождани 
от гяуримами с осо
бени мисии, появили 
се по времето на ге
нерал Дибич (зверс
ки потушил Варшав
ското въстание през 
1830 г.) и приключили 
“дейността” си след 
Кримската война. 
Гяуримамите са били 
страшилище както за 
християнското, така 
и за мюсюлманското 
население. Именно 
те са изпепелявали 

Възрожденецът   Наско  Нанев, секретар на 
читалище “Просвета”, автор (текст и музика) на 
химна на Макак

На финала на викторината “Роден край”

Д.т.н. инж. Герил Сивер излага своята хипотеза досежно смисъла и генезиса на 
името “Макак”. Асистира му правистката Алиса Торосян, привеждайки древни 
арменски топоними: ороним Паргар, хидроним Тертер; бургоним Балакан. 

Император Николай І от Макашките височини 
обозрява Шуменската крепост, разположена върху 

едноименното плато, обстрелван от турската 
артилерия, окопала се на Беш-тепе
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селища и са принуж
давали населението 
да последва руските 
войски до “гладните 
степи”. Както се виж
да от погоре указа
ната информация, 
“неманипулираното” 
население търси под
слон под Шуменската 
крепост в новосъзда
ваните по това време 
български махали – 
Страженската и Дюл
герската, Костовата 
и Чобанската, както 
и Равна махала. Ис
торически факт е, че 
Вили бей е изпращал 
нощни отряди да ох

раняват българските 
махали от гяурима
мите. Но кои са гяур
имамите и защо мас
титите ни историци 
и до денднешен не 
осветляват техните 
мисии и не разкри
ват техния  етничес
ки произход?!

П р а з н e н с т в о т о 
бе приветствано от 
госпожа Елка Алек
сандрова, която бе и 
водеща на тържес
твото, а също така и 
от кметове на близ
ките села. Последва 
изявата на детската 

танцова група с ръко
водител Маргарита 
Владимирова, гру
па “Седянка”, която 
под ръководството 
на Латинка Стоянова 
освен питателни тра
пези подготвя и инте
ресни хумористични 
сценки. Много радо
стни  емоции предиз
викаха наймалките 
самодейци от квар
тала, които предста
виха веселата хумо
реска “Макакайдъл”, 
както и наймалката 
певица, бъдещата 
макакска звезда Де

Кукери от групата “Арапи”
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сислава Руменова. 
Гости на тържество
то бяха мажоретки
те от общоградския 
спортен клуб “Здра
ве”. Танцовият състав 
“Фолклорна жарава” 
при читалище “На
предък” от село Ца
рев Брод (където е 
станувал руският цар 
Николай І) омая стари 
и млади, чиито сърца 
синхронно затрептя
ха с ритмите на хора
та... Феноменален бе 

танцът на макашката, 
прочута в цяла Бъл
гария група „Арапи”, 
носител на Първа „А” 
категория към Ме
ждународната орга
низация за народно 

изкуство. През тази 
година имаше и по
вече хумор в програ
мата. 

А когато зацвър
чаха кебапчетата 
върху скарата на 
видинлията Крум и 
започна да се лее 
шуменската бира, се 
разнесе хороводна 
песен от народната 
певица Теменужка,  
приканваща към все
народно веселие. Хо
рата и ръчениците 

продължиха до къс
но през нощта. Жи
телите на село Макак 
доказаха, че умеят да 
се веселят напук на 
внесената задокеан
ска криза.

Отсколък от гюле, свидетелствуващо за 
ожесточените сражения в землишето на село Макак 
през Руско-турската война от 1828 г.  
(От С. А. Серафимов - дар за в. “Родово имение”)

Детски танцов 
състав (на читалище 

“Просвета” - с. Макак) 
с ръководител 

Маргарита Bладимирова

Бъдeщата макакска фолклорна звезда
Десислава  Руменова

Танцов състав “Фолклорна жарава”, с. Царев брод
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Като пряка наследница на едни от главните 
основоположници на Оперната дружба - проф. 
Иван Н. Вульпе и Богдана Гюзелева-Вульпе, 
разполагам с богатия архив на моя баща Ни-
колай Ив. Вульпе - техния син, и смятам, че ще 
бъде добре да споделя в срещи с широката 
общественост голямото значение и принос за 
развитието на българската култура на първите 
в зората на създаването на новата българска 
държава.

Практически сдружението “Приятели на 
Мисията Вульпе” е заложило в своята сфера на 
дейности публични срещи, беседи и лектории, 
посветени на оперното дело. Един от най-под-
ходящите моменти за започване на тази дей-
ност е именно официалното честване на 100 
години от основаването на Оперната дружба. 
Редом с началото на първите оперни представ-
ления, изнесени от Оперната дружба, се слага 
и началото на националното оперно изкуство, 
което през годините се осъществява не само 
на софийска сцена, а и на сцените на България, 
където се създават та-
кива условия: в Стара 
Загора, Пловдив, Вар-
на, Русе, Бургас, а и на 
много други сцени - в 
Сливен, Велико Тър-
ново, Плевен, Шумен, 
където през годините 
са осъществени опер-
ни и оперетни спек-
такли.

Ето защо Сдруже-
нието “Приятели на 
Мисията Иван Вульпе” 

Сто години опера в България
Проектът “Паметна среща по 

случай 100 години от създаването 
на Оперната дружба” е насочен към 
отбелязване на тази годишнина. 
Тя е посочена в календара на Ми-
нистерството на културата и ще 
бъде отбелязвана през сезоните на 
2008-2009-2010 година.

създаде проекта “Паметна среща по случай 100 
години от създаването на Оперната дружба”, 
като смята с помощта на Министерството на 
културата да осъществи срещи на територията 
на страната, там, където се създадат договоре-
ности с местната културна общественост.

Самата среща, наречена “Паметна среща по 
случай 100 години от създаването на Оперната 
дружба”, ще бъде проведена така:

1. Кратко въведение и прочит на страници 
от книгата на Николай Вульпе “Срещи на поко-
ления” - първи том, посветени именно на орга-
низирането и изнасянето на първите спектак-
ли на Оперната дружба преди 100 години (на 
18 октомври 1908 г.) и поредицата спектакли 
след тази първа дата.

2. Ще бъдат прожектирани видеоматериа-
ли и откъси от документални филми, посвете-
ни на това създаване, от материалите, с които 
сдружението разполага. Към това ще бъдат 
пуснати и записи с гласовете на основателите 

Иван Вульпе, Констан-
тин Михайлов-Стоян 
и ученици на проф. 
Иван Вульпе.

3. Малък камерен 
концерт на живо на 
двама певци в съпро-
вод на пиано из ре-
пертоара на основа-
телите - арии из опе-
ри, български песни, 
романси.

След това ще има 

общо събеседване и разговори с присъства-
щите. Ако тези срещи преминат успешно, биха 
могли да се повторят, а след време да прерас-
нат в една постоянна лектория за граждани и 
учащи се, които да бъдат запознавани не само 
с началото, но и с развитието на българското 
оперно дело, което ще има принос и в развити-
ето на европейското, а защо не и за световното 
оперно изкуство. Този проект може да сложи 
начало на една традиция, която ще помогне за 
издигане на културното и духовно развитие на 
младежта, потънала в толкова негативни про-
яви.

За техническото осъществяване на проекта 
са нужни:

1. Договореност по дати, което може да ста-
не по интернет, с ръководствата на Оперно-
филхармоничните дружества в Пловдив, Стара 
Загора, Варна, Бургас, Русе, както и със съве-
тите по култура и читалищните ръководства 
в останалите градове на страната, където се 
проявя интерес към проекта.

2. Организиране на салоните, хотела и пъту-
ването на групата.

3. Изпълнители: лектор Богдана Вульпе, два-
ма певци по договор - може да са различни в 
зависимост от възможностите им за пътуване, 
корепетитор, техническо лице. Общо четири 
души, на които да се подсигури посрещане в 
съответните театри, читалища, хотел.

4. Да се осигури заплащане - командировъч-
ни, пътни, хотел на изпълнителите, като се про-
верят и ангажират според датите на срещите 
пътните цени и хотелското нощуване.

5. Да се осигури хонорар на четиримата из-
пълнители - за всяка среща: на лектора 80 лв., 
за певците и корепетитора по 50 лв., за техни-
ческото лице - 30 лв.

6. По договаряне - да се осигури наем за са-
лона, осветление, озвучаване.

От името на Сдружението “Приятели на Ми-
сията Вульпе” се надявам, че комисията на Ми-
нистерството на културата ще се отнесе с раз-
биране и положително ще одобри този проект, 
който би имал национално значение, но без 
помощта на Министерството на културата не 
би могъл да се осъществи.

С уважение: Богдана Вульпе, 
председател на Сдружението 

“Приятели на Мисията Вульпе”

Продължава 
от стр. 1

Живеел в бе-
сарабския град 
Болград пресел-
никът от Нови 
Пазар Петър Тих-
чев. Той много 
пътувал и така се 
е случило, че във 
Варшава срещнал 
красивата Ивона 
(Жана) Склодов-
ска, дъщеря на 
музикант. Ивона 
скоро след раж-
дането на дъщеря 
си София умира 
едва на 19-годиш-
на възраст. София 
встъпва в брак с 
Николай Вульпе и 

Иван Вульпе - 
основоположникът

на 1 септември 1876 
г. в Чешмекьой край 
Болград се ражда 
първото от десет-
те им деца - Иван. 
Момчето е кръстено 
на полската си баба 
Ивона Склодовска, от 
рода на знаменитата 
Мария Склодовска-
Кюри, лауреатката на 
Нобелова награда.

А фамилията Вуль-
пе се обяснява много 
лесно. В Болград Ни-
колай Иванов, дошъл 
от Шуменско, бил из-
вестен като отличен 
ловец на лисици. Ви-
кали му “лисичаря”. 
От латинското “вул-
пес” станало Вульпе. 
Синът му Георги вече 

носел тази фамилия, 
носел я и неговият 
син Николай. Той на-
правил завидна об-
ществена кариера - 
бил кмет на Болград, 
окръжен началник, 
попечител на знаме-
нитата Болградска 
гимназия. Неговият 
син Иван отначало 
учел в това учили-

ще, после заминал 
за София и продъл-
жил заниманията си 
в I мъжка гимназия. 
Родителите му са се 
надявали той да пос-
тъпи във Военното 
училище, да ста-
не юнкер, а защо 
не след години да 
носи генералски 
лампази! Друг те-

хен син - Алек-
сандър Вульпе, 
ще стане генерал 
от медицинската 
служба на руската 
армия: “Батко има 
други намерения - 
сърцето му го влече 
към пеенето.” Зами-
нава за руската сто-
лица с намерението 
на всяка цена да пос-
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тъпи в Московската 
консерватория. Това 
не става лесно - на-
лага се да работи 
като носач, да пре-
писва ноти, да пее в 
богаташки къщи на 
вечеринки и приеми. 
Още тогава мнозина 
забелязват певческо-
то дарование на мла-
дия българин. Приет 
е в Московската кон-
серватория, къде-
то работи с двама 
от най-изтъкнатите 
вокални педагози - 
италианците Камило 
Еверарди и Умберто 
Мазети.

Още като студент,  
Вульпе има щастието 
да партнира на Фьо-
дор Шаляпин, като 
по препоръка на из-
вестния диригент Ва-
силий Сафонов, рек-
тор на Московската 
консерватория, пее 
Марсел в “Хугеноти” 
на Майербер. Завър-
шва висшето си об-
разование през 1902 
г., като само той и бъ-
дещата велика руска 
певица Антонина Не-
жданова получават 
възможното най-ви-
соко звание в дип-
ломата – “свободен 
художник”. Изпратен 
е като професор в 
Императорското му-
зикално училище в 

Иркутск. Но Вульпе 
не заминава сам...

Да се върнем ня-
колко години назад 
- още при първото 
идване в земята на 
дедите си Вульпе 
твърдо решава да 
служи за развитието 
на българската кул-
тура. На един от кон-
цертите в Москва го 
чува Константин Ми-
хайлов-Стоян. Този 
също бесарабски 
българин го кани да 
бъде част от малка 
група певци, които 
през лятото изнасят 
концерти в различ-
ни градове на Бъл-
гария. При едно от 
тези пътувания мла-
дият певец се запоз-
нава с очарователна 
девойка, която не 
само притежава кра-
сив и поставен глас, 
но и прави първите 
си композиционни 
опити. Това е Богда-
на Гюзелева - една от 
четирите дъщери на 
популярния в края 
на XIX век учен проф. 
Иван Гюзелев. Между 
Богдана и Иван плам-
ва любов, младите 
обявяват годеж през 
1899 г. Преди да по-
тегли за Сибир, Вуль-
пе пристига в София 
и двамата встъпват в 
брак на 20 юли 1903 г. 

Младото семейство 
четири години пре-
подава в музикално-
то училище на брега 
на Ангара край езе-
рото Байкал.

В дома на Иван 
Вульпе на един от 
столичните булевар-
ди е запазена голяма 
фотография, дати-
рана с 21 април 1907 
година: Иван Вульпе 
със своите ученици в 
Иркутск. Няколко дни 
по-късно семейство 
Вульпе потегля за Бъл-
гария и веднага се 
включва в подготов-
ката на един концерт, 
на който е съдено да 
стане първата стъп-
ка за образуването 
на български оперен 
театър. Тази важна 
за историята на бъл-
гарското музикално 
изкуство проява е на 
2 юни 1907 г. в наско-
ро осветената сграда 
на Народния театър - 
тържествената цере-
мония се е състояла 
на 2 януари. Констан-
тин Михайлов-Стоян 
и семейство Богдана 
и Иван Вульпе подна-
сят програма от по-
пулярни арии.

Успехът на вечерта 
оценяваме не само 
с личния триумф на 

тримата надарени 
певци. Буквално от 
следващия ден във 
вестниците започ-
ва така наречената 
“оперна война”. Ня-
колко месеца продъ-
лжава яростното,  в 
буквалния смисъл,   
обсъждане на идея-
та дали България е 
узряла да има соб-
ствен оперен театър, 
своя професионална 
оперна трупа. След 
плахите опити в на-
чалото на 90-те годи-
ни, когато група под-
готвени в чужбина 
ентусиасти се стре-
мят да представят на 
столичната публика, 
а после и в различни 
градове на страната 
красотата на опер-
ното изкуство, след 
спектаклите, орга-
низирани от изцяло 
чуждестранни трупи, 
предимно италиан-
ски, сега идва ред на 
нещо ново. Оперен 
театър с български 
солисти, български 
хор и български ор-
кестър!

Един исторически 
документ е подписан 
на 1 август 1907 г. в 
дома на диригента 
Николай Николаев: 
Драгомир Казаков, 

семейство Вульпе 
и още неколцина, 
готови даже да за-
ложат имущество-
то си, натоварват 
Константин Михай-
лов-Стоян да сто-
ри необходимото 
- мечтата им да ста-
не реалност. Учре-
дява се Българската 
оперна дружба, коя-
то на 18 октомври 
1908 г. показва от-

къси от “Фауст” на 
Гуно и “Трубадур”, 
а на 5 юни 1909 г. 
представя “Паля-
чи” от Леонкавало. 
От 1921 г. Дружбата 
вече е на държав-
на издръжка и се  
именува Софийска 
народна опера. Но 
дотогава има 12 из-
ключително трудни 
сезона, през които 
върху плещите на 
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Иван Вульпе ляга не 
само основният ба-
сов репертоар. Ме-
фистофел, Иван Су-
санин, Кончак, Гре-
мин, невероятният 
Кецал в “Продадена 
невеста”, воденича-
рят в “Русалка” на 
Дворжак, Цеко в “Ка-
мен и Цена” и други 
роли превръщат 
певеца в любимец 
на публиката. Но 
това е едната стра-
на от творческото 
всекидневие, дру-
гата е в проявеното 
още в студентски-
те години умение 
да усеща грешките 
в гласовата поста-
новка на колегите, 
готовността да им 
помогне - защото 
е усвоил “азбуката” 
на белкантото, на 
“красивото пеене”, 
което и в Италия, и 
във Франция, и в 
Русия се оформя по 
едни и същи прави-
ла. Учители на Вуль-
пе са майсторите от 
италианската школа 
Умберто Мазети и 
Камило Еверарди, 
професори в Мос-
ковската консерва-
тория. Но също така 
младият българин 
се учи от изтъкнати 
италиански артисти, 
които гостуват на 

руските император-
ски сцени в Москва 
и Петербург. Това 
не е всичко - Иван 
Вульпе има пред 
себе си невероят-
ния пример на Фьо-
дор Шаляпин, който 
взема като “оръжие” 
италианското бел-
канто и добавя към 
него някои от ос-
новните принципи 
на руската актьор-
ска школа. Някои я 
наричат “школата 
на Станиславски”, 
но това е стеснено 
понятие. Шаляпин 
не е първият, който 
се стреми да съче-
тае в едно гласовата 
изява и актьорската 
игра - но безспор-
но е първият, който 
го постига. Не слу-
чайно, ако трябва 
да назовем име на 
оперен певец, ста-
нал символ на опер-
ното изкуство на XX 
век, то 90 процента 
от попитаните ще 
произнесат “Шаля-
пин”. Него има за 
пример младият 
Вульпе - още пове-
че, че има шанса не 
само да го наблюда-
ва на репетиции и 
като публика, но и 
да му партнира. Ко-
гато в началото на 
60-те години в раз-

говори с ученици на 
Иван Вульпе е ста-
вало дума за него-
вата личност извън 
оперната сцена, то 
и Констанца Киро-
ва, и Илка Попова, и 
Надя Тодорова чес-
то го наричаха “дядо 
Вульпе”. А като се 
върнем в годините,  
трябва да оценим, 
че когато започва да 
ги учи този “дядо”, е 
бил някъде... към 
45 години! Просто 
околните са го въз-
приемали като без-
прекословен авто-
ритет. Педагог, кой-
то още в първите 
си стъпки започва 
да извайва бъдещи 
световни звезди. Пе-
дагог, който е един 
от малкия екип, из-
работил и правил-
ника за дейността 
на Държавното му-
зикално училище 
през 1909 година, и 
правилника за дей-
ността на Държав-
ната музикална ака-
демия през 1921 г. 
Вульпе е преживял 
като трагедия ран-
ното си незаслуже-
но пенсиониране от 
Софийската опера -  
през 1926 г. - само на 
50-годишна възраст. 
Имал е обаче своята 
“школа”, своите де-

сетки ученици, за 
някои от които ще 
стане дума по-на-
татък. Каква само 
фигура е бил този 
човек - почти непоз-
нат за нас, хората от 
началото на XXI век, 
ценители на опер-
ното изкуство. Той 
е съзнавал какво 
постига със своите 
ученици, но почти 
на всеки един от тях 
е казвал: “Трябва да 
продължиш да изу-
чаваш белкантото 
в Италия! Там и въз-
духът е друг!” А са-
мият той не е бил на 
Апенинския полу-
остров - попречват 
първо Балканската, 
после и Първата 
световна война.

В живота е бил 
спокоен, овладян. 
На сцената - тем-
пераментен. Изра-
ботвал е собстве-
ните си роли мето-
дично, с внимание 
към всеки детайл. 
И същевременно е 
бил готов да риску-
ва, за броени дни 
подготвя нова роля 
- защото е необхо-
димо за Българска-
та оперна дружба. 
А след минутно ко-
лебание е готов да 
подкрепи рискова-
ната инициатива на 

черпи от живия 
опит на Италия. 
И още - казва му: 
“Като се изучиш, 
помагай на други-
те около теб!” На 
практика Бръмба-
ров е последният 
ученик на маестро 
Вульпе, който уга-
сва във вечерта 
на 26 август 1929 
година. Може да 
са го наричали по-
между си учени-
ците “дядо Вуль-
пе”, може да е бил 
двадесет години 
непререкаем ав-
торитет за всички 
в оперния свят на 
България - но е на-
пуснал този свят 
едва на 53 години. 
Оставил ни е “шко-
лата Вульпе”. За-
щото е подготвил 
не само отлични 
певци, но и отлич-
ни педагози - чрез 
личния си пример. 
Ако сметнем пре-
ките му възпита-
ници за негови си-
нове и дъщери, то 
техните ученици 
са “внуци” на Вуль-
пе, а следващото 
поколение - вече 
са “правнуци”.

свои възпитаници. 
Така прави с Амнерис 
на ученичката Илка 
Мавродиева, по-къс-
но известна по света 
като Илка Попова. 
Така поема риска 
да пусне на сцена-
та съвсем младата 
Цветана Табакова. 
Може би най-яркият 
пример би могло да 
бъде случилото се с 
Христо Бръмбаров. 
Младият баритон се 
явява на приемните 
изпити без необхо-
димата подготовка, 
но още с разпяването 
си прави силно впе-
чатление на профе-
сора. Вульпе го чува 
от коридора, влиза 
в аудиторията, сам 
се наема да му аком-
панира на приемния 
изпит и още преди 
да чуе мненията на 
своите колеги от 
комисията, безапе-
лационно обявява: 
“Вземам Христо в моя 
клас!” Вече тежко бо-
лен, той се занимава 
с младия студент не 
само в академията, 
но и в дома си на ре-
ката. Именно на него 
най-често повтаря, 
че е необходимо да 
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19 октомври
Преп. Йоан Рилски Чудотворец. Прор. Иоил. 

Мчк Уар
1195 − след като цар Иван Асен I завладя-

ва Средец (София), се пренасят мощите на 
Свети Иван Рилски от София в новата българ-
ска столица Търново. Навремето цар Петър 
заповядва мощите на светеца да се прене-
сат от Рилския манастир в Средец, откогато 
всъщност получава истинското си светител-
ско достойнство. Проф. Иван Дуйчев пише 
„Шествията съставяли не само ярка проява 
на средновековната набожност, но и изо-
бщо рядко събитие в еднообразието на то-
гавашния живот. В тези шествия взимали 
участие с еднакво усърдие и смирение всички, 
без разлика на възраст и обществено поло-
жение. Можем прочее да си представим оно-
ва въодушевление, с което било посрещано и 
отпращано шествието, което съпътства-
ло мощите на Рилския светец при пренася-
нето им от Средец до новоизбраната сто-
лица. Изминали били едва десетина години 
от възобновата на българската държава и 
този показ на мощите на българския светец 
сякаш символизирал възкресението на на-
родността и държавата след почти двуве-
ковното робство.”

1819 - роден е в гр. Елена Иван Момчилов, 
възрожденски просветен и книжовен деец, 
автор на първата граматика на старобългар-
ски език, умира на 8 декември 1869 г.

1856 − роден е в Габрово Константин 
Никифоров, първият българин военен ми-
нистър, умира на 20 януари 1891 г.

1925 − гръцки войски нахлуват в 
Петричко.

20 октомври
Вмчк Артемий
1838 − роден в 

Панагюрище е Марин 
Дринов, историк и просве-
тен деец, умира на 28 фев-
руари 1906 г.

1892 − умира Иван 
Богоров, книжовник и 
журналист, основател на 
първия български вестник „Български орел”, 
роден в Карлово около 1820 г.

1966 − умира писателят Димитър Талев, 
роден в Прилеп на 14 септември 1898 г.

1873 − за пръв път във в. „Независимост” 
се печата стихотворението „Моята молитва” 
от Христо Ботев.

21 октомври
Св. Иларион, епископ Мъгленски. Преп. 

Иларион Велики
1835 − в село Жеравна, Сливенско, се раж-

да Сава Филаретов, един от видните възрож-
денски просветители обществени дейци. След 
учителстване в Шумен следва в Цариград, в 
Одеса и пет години в Московския универси-
тет. С помощта на Денкоглу се връща в роди-
ната си и учителства четири години в София. 
В училището прокарва идеите за народна 
просвета, за културен напредък и нацио-
нално самосъзнание. Открива първото бъл-
гарско девическо училище в София. Участва 
в църковно-народната борба. Принуден от 
властта да напусне града, заминава за Русия, 

1861 г. Назначен е за секретар в руското кон-
сулство в Одрин. Сътрудничи на руски и бъл-
гарски вестници и списания. Умира в Кайро 
от туберкулоза едва на 38 години.

1879 − открива се Първото законодателно 
събрание. Новоизбраният княз Александър 
Батенберг, пръв български владетел след 
петстотингодишно робство, пристига с не-
обикновена тържественост. Народните 
представители го посрещат с продължител-
ни овации. В Тронното си слово князът каз-
ва между другото: „Европа има очите си днес 
обърнати върху първото законодателно 
Народно събрание и ще съди от него за сте-
пента на способността на българския народ 
да се ползува за свое добро с даруваните му 
свободи.”

1860 − в Русе е 
родена Екатерина 
Каравелова, по баща 
Пенева. Като съпруга 
на Петко Каравелов, 
голям демократ и дър-
жавник, тя взема ед-
накво дейно участие 
в политическия жи-
вот, като високооб-

разована жена тя е изтъкната гимназиална 
учителка и авторка на много статии, разка-
зи и преводни материали. Софийският мит-
рополит Стефан пише за нея: „Няма да бъде 
преувеличено, ако се каже, че голямата фигу-
ра на Петко Каравелов не може да се отдели 
от неговата съпруга, защото нейното живо 
участие във важните му актове на обще-
ственик и държавник е неоспорима истина... 
Тя открито, искрено и дълбоко вярва в Бога и 
практически проявява своята вяра съгласно 
постановленията и учението на Светата 
ни православна Църква.” Тя е майка на Лора, 
трагичната спътница на Пейо Яворов.

1929 − умира в Берлин Васил Радославов, 
политик и държавник, два пъти министър-
председател, роден в Ловеч на 15 юли 1854 г.

22 октомври
Св. равноап. Аверкий, еп. 

Иераполски Чудотворец
1903 − роден е в 

Брезово, Пловдивско, 
художникът Златю 
Бояджиев, умира на 2 
февруари 1976 г.

1906 − министър-
председателят Рачо 
Петров си подава оставка поради остър кон-
фликт с представители на Русия. На негово 
място идва Димитър Петков, та управлени-
ето на Либералната партия продължава до 
1908 г., при което македонският въпрос оста-
ва с цялата си тежест в центъра на външна-
та и вътрешната политика. Димитър Петков 
е герой от Шипка − там си загубва едната 
ръка, поради което го наричат Чолака. Баща 
е на Петко Петков и Никола Петков, дейци на 
БЗНС - първият прострелян насред улицата в 
София подобно на баща си, вторият - Никола 
Петков - обесен от комунистическия режим 
като водач на обединената опозиция.

1938 − умира Охридският митрополит 
Борис, екзархийски заместник в Цариград 
от 1924 до 1936 г., роден в Стара Загора на 30 
януари 1875 г.

Нов български калеНдар
23 октомври
Св. ап. Иаков, брат Господен
1885 − роден е в с. Груинци, Босилеградско, 

поетът Емануил Попдимитров, умира на 23 
май 1943 г.

1893 − в Солун е основана Вътрешната ма-
кедоно-одринска революционна организа-
ция (ВМОРО).

1906 − умира Тодор Бурмов, възрожден-
ски деец и книжовник, първи български ми-
нистър-председател, роден в с. Нова махала 
(дн. квартал на Габрово) през 1834 г.

1937 − умира Варненско-Преславският 
митрополит Симеон, епархийски архиерей 
в продължение на 65 години, роден в Бургас 
на 9 февруари 1840 г.

1939 − Георги Кьосеиванов съставя пос-
ледния си четвърти по ред кабинет. Първият 
е създаден през ноември 1935 г. със задача 
да управлява страната до нейното „нормали-
зиране” след тоталитарния режим, въведен 
от звенарите на 19 май 1934 г. Това норма-
лизиране не можа да се осъществи. Втората 
световна война заварва България с безпар-
тийно правителство. Четвъртото по ред пра-
вителство на Кьосеиванов изявява твърдото 
си решение да следва оповестената полити-
ка на неутралитет и да поддържа, както дото-
гава, с Великите сили и другите страни добри 
и приятелски отношения.

24 октомври
Мчк Арета. Св. Богородица - Всех скорбя-

щих радост
Международен ден на ООН
1775 − Павел Дованли, сетнешен Нико-

полски българо-католишки епископ, съставя 
ръкописен сборник с религиозни химни на го-
ворим български език, разпространяван в пре-
писи между българите католици -  „Книга, писа-
на за Матея Пенчов от Амбарли, да се учи и да 
учи и други”. Дованли принадлежи към редица-
та високообразовани български католически 
духовници, които по същото време съставят 
сборници с църковно-учително съдържание 
за нуждите на поверените им българи католи-
ци. Едва през последните десетилетия се про-
учват по-основно тия сборници преди всичко 
за добре съхранения говорим български език 
от втората половина на осемнайсети век.

1964 − умира Георги Ефремов, лекар, ме-
дицински публицист, роден на 31 март 1883 г.

25 октомври
Мчци Маркиан и Мартирий
1880 − роден е във Велико Търново поетът 

Димитър Бабев, умира на 4 декември 1945 г.
1887 − роден е в София писателят 

Владимир Мусаков, умира на 28 септември 
1916 г.

1930 − празнува се сватбата на цар Борис 
Трети със савойската принцеса Джованна, 
дъщеря на италианския крал Виктор Ема-
нуил. Майка й, кралица Маргарита, е дъще-
ря на черногорския крал Никита; принцеса 
Джованна наполовина е от славянски произ-
ход, което се изтъква като особено важно об-
стоятелство за българската династия. На бъл-
гарски тя се именува царица Йоанна. Раждат 
им се две деца:  княгиня Мария-Луиза и пре-
столонаследникът княз Симеон Търновски, 
който за кратко време е и малолетен владе-
тел под името цар Симеон Втори.

Марин Дринов

Златю Бояджиев

Екатерина Каравелова
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А
Ентусиасти на  
РОДОЛЮБИЕТО

Продължава 
от стр. 1

„Ако всички напи-
шем каква печатница 
е имало, какви книги 
или вестници са изда-
вани в нашия роден 
град или село, после 
лесно ще обединим 
и обобщим информа-
цията за цяла Бълга-
рия. Освен това тази 
дейност помага и за 
патриотичното въз-
питание, защото лю-
бовта към родината 
започва от любовта 
към родния град или 
село, родната улица 
и къща. Не можеш да 
обичаш родния край 
и да не обичаш роди-
ната. Както и обрат-
ното.

Краеведите  обик-
новено са хора, кои-
то в края на активния 
си жизнен път реша-
ват да напишат книга 
за своя роден край. В 
нея има и история, и 
география, и иконо-
мика, и политика, и 
култура. Историци-
те обичат да казват: 
краезнанието е ис-
тория. Географите го 
определят като фи-

зическа или стопан-
ска география. Спо-
ред филолозите ста-
ва дума за фолклор, 
за езикознание. Така 
че това е интерес-
на, многопосочна, 
интердисциплинар-
на област - научна и 
научнопопулярна” 
– казва в интервю за 
медиите проф. Кова-
чев. 

Краезнанието в 
България има дълга 
традиция. За него-
во начало се смята 
първото писмо на 
Юрий Венелин до 
Васил Априлов от 26 
септември 1837 г. Там 
той призовава да се 
събират фолклорни 
и етнографски мате-
риали – български 
народни песни, оби-
чаи, носии, обреди, 
вярвания и суеверия 
– от определени об-
ласти: Плиска, Пре-
слав, Велико Търно-
во - градове, които 
са били столици на 
България, както и от 
Горна Оряховица, 
Дряново, от все още 
слабо проучената 
Северозападна Бъл-
гария. Това е призив 

за регионални из-
следвания, които по-
късно продължават 
Георги С. Раковски, 
Любен Каравелов, 
Марин Дринов. 

В онези далечни 
години Г. С. Раковски 
начертава цялостна 
програма за изуча-
ване миналото на 
българския народ. С 
помощта на писателя 
Цани Гинчев Раковс-
ки организира съби-
рателска дейност, 
като изпраща до 
просветните кадри в 
страната въпросни-
ци, и през 1854 г. на 
тяхна основа в Одеса 
излиза първата част 
на неговия „Показа-
лец или ръководство 
как да си изискват и 
издирят най-стари 
черти нашего бития, 
язика, народопок-
лонения, старого ни 
правления, славна-
го ни прошедствия 
и проч.” – първата 
 краеведска книга у 
нас. На Раковски дъл-
жим и появата на 
първото българско 
краеведско перио-
дично издание  – 
списание „Български 

старини”. 
Проучвания на 

българския фолклор 
прави и Любен Кара-
велов, като през 1861 
г. съвместно с И. Пре-
жев издава сборника 
с фолклорни мате-
риали „Памятники 
народного бита бол-
гаръ”.

В своето „Писмо 
до българските чи-
талища” от 1869 г. 
проф. Марин Дринов 
призовава читали-
щата в страната да се 
включат в събиране 
на материали за бъл-
гарската писменост и 
фолклор. Писмото се 
съпровожда с „Пра-
вила за  събиране на 
песните и приказни-
ците” и „Правила за 
описване на стари-
те български ръко-
писи”. Тези правила 
остават актуални го-
дини наред и стават 
основа на изработе-
ните по-късно изис-
квания към краеве-
дите.

Трудно бихме мог-
ли да преоценим 
дейността на наши-
те възрожденски 
културно-просветни 

дейци и обществе-
ници. В условията на 
започналото още от 
княз Борис I при т. 
нар. „покръстване”, а 
всъщност въвежда-
не на нов държавен 
ред и религиозен за-
кон и в последвалото 
хилядолетие на две 
тежки робства – ви-
зантийското и турс-
кото – планомерно 
унищожаване на бъл-
гарската книжнина и 
народна историчес-
ка памет, благодаре-
ние на  краеведите 
са запазени и до днес 
много литературни 
паметници, сведения 
за езика, бита, нра-
вите и обичаите на 
българите – запазена 
е паметта ни за бъ-
лгарското, за само-
битното, за древното 
знание, съхранено в 
обичаите, песните и 
приказките, в майс-
торството на изра-
ботката и украсите 
на облеклото, на тъ-
каните и шевиците. 
Възроден и съхра-
нен е българският 
дух, това, което ни 
сплотява и ни прави 
народ. 

Днес с краезнание 
се занимават мно-
го хора, не винаги 
съзнавайки, че дей-
ността им се нарича 
така. Това са специа-
листи от БАН и дру-
ги научни институ-
ти, преподаватели и 
ученици от всички 
степени и видове 
училища, читалищни 
и училищни библио-
теки, местни музеи и 
архиви, туристичес-
ки, исторически, гео-
графски, генеаложки 
дружества, различни 
печатни и електрон-
ни медии, както и 
много частни лица, 
които събират мате-
риали и пишат книги 
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за своя роден 
край. 

За да може 
тяхната дейност 
да бъде под-
помагана чрез 
провеждане на 
научни конфе-
ренции и сесии, 
да се издават 
бюлетини, да се 
рецензират и 
издават ръкопи-
си на книги, през 
1990 г. във Вели-
ко Търново бе 
създаден Съюз 
на българските 
краеведи (СБК), 
а през 2006 г. на 
конгреса на СБК 
пак там бе прие-
то единодушно 
27 септември да 
бъде обявен за 
Ден на българ-
ския краевед. 
През 60-те години на 
миналия век излиза 
първият краеведски 
вестник „Български 
старини”, а „Архив за 
поселищни проучва-
ния”, който се издава 
от Великотърновс-
кия университет, е 
единственото тема-
тично списание, кое-
то излиза в страната.  
От  1998 г. председа-
тел на СБК е проф. 
Марин Ковачев  - 
ст.н.с. по библиоте-
кознание, библио-
графия, книгознание, 
краезнание. Той е 
човекът, направил 
краезнанието акаде-
мична дисциплина. 
През 1993 г. създава 
катедра по библио-
текознание и биб-
лиография към ВТУ 
“Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, където и днес 
продължава да чете 
лекции. Председател 
е и на единственото 
краеведско списание 
у нас “Архив за посе-
лищни проучвания”. 
Автор е на много 
публикации и книги, 
признат е за най-го-
лемия теоретик по 
въпросите на крае-
знанието.

СБК е надпартий-
на, неправителс-
твена организация, 
която обединява 
над 3500 редовни 
членове –  историци,  
географи, етногра-
фи, социолингвисти, 
библиотекари,  хора, 
които се занимават с 
изкуствознание, със 

селско стопанство, 
тъй като краезнание-
то - това са регионал-
ни изследвания във 
всяка една област. 
Много от тях са авто-
ри на книги. 

Не мога да не спо-
мена няколко имена 
на хора, които лично 
познавам, автори на 
сериозни проучва-
ния на историята на 
родния край. 

Един от тях е инж. 
Иван Алексиев от 
Варна, автор на на-
учно-изследовател-
ския труд „Когато 
машините бяха ряд-
кост”. Той разглежда 
навлизането на важ-
ни технически пос-
тижения в България: 
парахода, подвод-
ната телеграфна ли-
ния, електрическото 
осветление, аероди-
намичните изследва-
ния, автомобила, 
вълно и ветроенер-
гетиката, сме-
тоизгарянето 
и първото 
авиационно 
списание, на-
чалото на ма-
шинос трое -
нето и техни-
ческото обра-
зование във 
Варна. Иван 
Алексиев има 
над 50 научни 
публикации 
и над 600 по-
пулярни ма-
териала в об-
ластта на мор-
ската история 
и история на 
науката и тех-

никата, член е на ав-
торския колектив на 
“Енциклопедия Бъл-
гария”, възстановява 
паметта за забравени 
от обществото дейци 
на науката и техника-
та.

Спомням си сре-
щата с Велика Янаки-
ева в село Бяга, Па-
зарджишко, разполо-
жено в подножието 
на древната столица 
на траките беси – Бе-
сапара. Достолепна и 
красива дама, с про-
фесионална реализа-
ция като преподава-
тел по литература в 
Учителския институт 
– Пловдив, поетеса, 
тя ми подари сво-
ята книга „Корени, 
вплетени с любов” и 
ми написа: “Родният 
край е духовна ра-
дост и гордост”.  Нека 
разтворим страни-
ците на книгата й: 

„От корени-
те си човек 
не може да 
избяга. Рано 
или късно 
о г ъ н ч е т о 
на родолю-
бието у все-
киго плам-
ва... Пъту-
ването към 
миналото е 
р а з м и с ъ л 
и поука за 
д н е ш н о -
то време. 
О б р ъ щ а й -
ки поглед 
към древ-
ните хора, 
към нашите 
предци, ние 
вървим по 
техните сле-
ди, за да от-
крием себе 
си...” Книга-

та й е пълнокръвна 
като самия живот 
– исторически из-
следвания, докумен-
тални страници, раз-
кази и легенди, пес-
ни, очерци за нейни 
съселяни.

Росен Гацин от Бе-
лослав като ученик 
в Националната ху-
манитарна гимназия 
във Варна написа 
много сериозната 
документална и с бо-
гат илюстративен ма-
териал книга „Съзна-
нието на Белослав”, 
посветена на Читали-
ще „Съзнание” – Бе-
лослав. Създател на 
първия младежки 
краеведчески клуб 
в страната. С мла-
дежки ентусиазъм 
поставил основите 
на етнографски му-
зей в родния си град 
със събраната лич-
но от него етнограф-

ска сбирка. 
Поет. По-
настоящем 
студент по 
етнология в 
СУ „Климент 
Охридски”.

Д-р Свет-
лозар По-
пов от Вар-
на – много 
с е р и о з е н 
и задълбо-
чен изсле-
довател на 
д р е в н а т а 
ни история. 
Проучване-
то на арте-
фактите от 
варненския 

халколитен некро-
пол стават основа 
на хипотезата му за 
съществуването на 
„цивилизация Варна”. 
Енциклопедист. Кни-
гите му „Авитохол и 
Ирник”,  „Българско-
то име в библейски 
времена”, „Българс-
ката писменост – из-
вестна и непозната” 
се четат на един дъх 
и поразяват с бога-
тия си асоциативен 
материал. 

Люба Радославо-
ва, родена в Балчик, 
понастоящем живее 
във Варна. Автор 
на монументалното 
изследване „Южна 
Добруджа в българс-
ката история” – една 
покъртителна с тра-
гизма си книга, раз-
криваща неизвестни 
факти за румънските 
зверства в началото 
на 20 век над мирно-
то българско населе-
ние. Факти, сравними 
с холокоста над ев-
реите, които нашите 
управници са пред-
почели да забравят. 
Но пролятата кръв 
удря по сърцето и 
невинните страдал-
ци трябва да бъдат 
почетени от потом-
ците.

Инж. Таньо Танев 
и физикът Ангел Ма-
нев от Стара Загора  
с вдъхновение из-
следват богатото тра-
кийско наследство в 
Долината на тракий-
ските царе и техните  
поразителни знания 
карат слушателите 
им да затаяват дъх.

Светлозар Рулинс-
ки от Русе е автор на 
сензационната книга 
„Шумерски митове 
в българския фолк-
лор”. Когато научните 
среди благоволят да 
й обърнат внимание, 
това може да проме-
ни много понятия в 
световната история. 

Не мога да не спо-
мена за големия поет 
и писател Никола 
Гигов. Показателно 
наречен Поет на Ро-
допа. Целия си живот 
и дейност Гигов пос-
вещава на възкреся-
ването на паметта за 
„златното чедо” на 
траките, легендар-
ния поет и музикант 
Орфей, вдъхновител 
на цялата западна 

култура от Възраж-
дането и до днес. 
Орфей излезе от ле-
гендите и  засия пред 
нас като необикнове-
на историческа лич-
ност, оставила следа 
в цялата човешка ци-
вилизация. 

Не бих могла в 
един кратък ма-
териал да почета 
всички, които рабо-
тят на благодатната 
нива на българско-
то краезнание. Те 
са ентусиастите на 
родолюбието, защо-
то в техните книги 
и изследвания жи-
вее българският дух, 
диша любовта към 
родния край, защото 
те са почувствали, че 
са  свързани с дъл-
гата редица предци, 
живели на тази земя, 
а не са безродни ро-
ботоиди. И когато 
тези хора хванат пе-
рото, те сътворяват 
удивителни книги. 
Защото в тях се усе-
ща диханието на род-
ния край, а обичта 
към него поддържа 
пламъка на вдъхно-
вението. В любовта 
към родния край те 
откриват една цяла 
вселена, своята все-
лена, в която са из-
раснали, която ги е 
люляла с песента на 
щурците и гледала с 
очите на звездите. Те 
придават човечност 
на историята, пра-
вят я одухотворена, 
дишаща с болките и 
радостите на хората. 
Ако техните книги 
можеха да стигнат 
до управляващите,, 
може би светът ще 
стане по-добро мяс-
то за живеене. Защо-
то най-сетне полити-
ците ще си спомнят, 
че са хора и управля-
ват хора. 

Именно тези родо-
любци, които не искат 
почести и награди и 
сами с оскъдните си 
средства  проучват 
историята на родния 
край и издават свои-
те книги, са безшум-
ните герои на нашата 
памет. Те поддържат 
жива нишката, която 
ни свързва с пред-
ците ни. Те вървят по 
Пътя, който свързва 
миналото с настоя-
щето и отива към бъ-
дещето.  
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Мая ИрИс 

МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА:
1. Вода и билков чай – всеки ден.
2. Приемане на имуностимулатор - пролет 

и есен.
3. Добър режим на работа, почивка и сън.
4. Пречистване на организма - пролет и 

есен.
5. Закалителни процедури.
6. Ударно загряване при простуда.
7. Подходящи за сезона дрехи.
8. Движение на чист въздух, лек спорт.
10. Положително отношение към света и 

себе си много усмивки.
11. Редовна дефекация.
12. Хранене - израз на отношението към 

себе си.
13. Дишане.

ВОДА И БИЛКОВ ЧАЙ

Вода
Водата е жизнено необходи-

ма за човешкото тяло. Признак 
за добра здравна култура е зна-
нието, че течностите, газирани, 
подсладени и други, не замест-
ват необходимостта от пиене на 
чиста вода. Най-добрият вари-
ант е чиста изворна вода, съхра-
нявана в стъклени съдове. Спо-
ред хималайския йога Свами 
Дев Мурти необходимата храна 

ВЕЧЕ НА ПАЗАрА 
е книгата на Мария П. Димкова, 

съпругата на Лечителя Петър Димков

Заявка и поръчка може да направите на телефони: 
02/962 16 85 и 0888 693 359, както и на e-mail: rodimenie@abv.bg

Книгите на ИК “Новата цивилизация” можете да намерите и във 
верига книжарници “Хеликон” и “Пингвините”

Предлагаме на читателите извадка от 
предстоящата за издаване книга „Прак-
тическо пособие за прилагане на народна 
медицина при простудни заболявания” (ра-
ботно заглавие) от Мая Ирис. Авторката 
не е лекар, нито лечител, но има дългого-
дишен опит в прилагането на цялостно 
безлекарствено лечение. Отгледала е без 
лекарства децата си (на 17 и 19 г.). Споделя 
изцяло само своя практичен опит. 

От Редакцията

ПРОФИЛАКТИКА НА ПРОСТУДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
С ПРИРОДНИ СРЕДСТВА И НАРОДНА МЕДИЦИНА

за човека се дели на твърда, течна и газоооб-
разна. Като дял от необходимата обща храна 
твърдата е 20 %, водата е 30 %, а останалите 
50 % са за чистия въздух. Вижда се ясно, че 
необходимият дял на водата е по-голям от 
този на храната.

Профилактиката и здравословния режим 
предполагат знание за ценната роля на вода-

та. Освен че е основна състав-
ка на тялото, тя е и преноси-
тел на ценните вещества, а и 
на токсините. Вече има глас-
ност и за нейната информа-
ционно-преносителна роля. 
Водата има памет и запомня 
мисловните програми, които 
й се задават. Тя ги подава към 
клетъчната памет на тялото за 
изпълнение. Оттук се разбира 
важността на мисленето като 
начин на формиране на здра-
вословни програми. Начинът 
за моделиране на здравосло-

вен живот е положително отношение към 
себе си и света, стремеж към себеприемане 
и оптимистична визия. Утвърждения, повта-
ряни всеки ден, например ”Все по-добре съм 
и по-добре”, “Харесвам се и се обичам”, “На-
пълно и безрезервно се приемам”, са мощ-
ни програми за здраве. Тяхното повтаряне 
е нужно всеки ден поради краткотрайните 
възможности на клетъчната памет. 

Практически съвети в ежедневието
Нужно е да изпивате от 1 ½ до 3 литра днев-

но. Моят съвет е сутрин и преди обед да се 
изпива поне половината дневна дажба вода 
преди хранене. Ако може и цялата. Особено 
полезен навик в ежедневието за прочист-
ване на токсините е пиенето на чаша топла 
вода вечер и сутрин - след ставане и преди 
сън. Затоплена (или със стайна температура), 
водата е по-лесно усвоима. Не изчерпва от 
вътрешната енергия за затопляне.

            
Чай
Добра профилактика е ежедневното пие-

не на билков чай.
Билките са чудото 

на природата! Хармо-
низират енергийно, на-
стройват ни в ритмич-
ността на Вселенската 
вибрация. Ежедневни-
ят чай може да е ваши-
ят любим - зелен, жълт 
кантарион, липа, ри-
ган, мента или смес от 
пакетчета. Придружен 

с лъжичка мед, той е добър профилактичен 
навик.

При симптоми на простуда се препоръчват 
лайка, липа, градински чай. Малко хора зна-
ят, че медът се усвоява най-добре, когато се 
ближе от лъжицата и се отпива от чая. Така 
се отделя максимално слюнка. Изследвано 
е, че слюнката е ключът към усвояването на 
ценните съставки на меда. Другата причина 
за препоръчването на този начин е, че чес-
то чаят е доста топличък. Така вероятността 
да се намалят лечебните свойства на меда, 
разтворен при температура над 45 градуса, 
е голяма. 

Чаят като метод за профилактика и хармо-
низиране е много достъпен. Всеки може да 
си набере билки. Когато човек сам си бере 
билките, мислено общува с растенията (а те 
са енергийни структури) и задава програма-
та на употребата им - здравето. 

ПРИЕМАНЕ НА 
ИМУНОСТИМУЛАТОР

Възстановяване на имунитета

Една от основните предпоставки за про-
студните заболявания е понижаването на 
имунитета. Има доста средства за възста-
новянето му. Ефикасни и изпитани от мен 
са лимоновият сок, зелевата чорба, плод от 
грейпфрут, прясно изцеден сок от моркови, 
от цитрусови или горски плодове.

Най-достъпно и най-често употребявано 
от мен средство е лимоновият сок. Приготвям 
го така: Изцеждам 1-2 лимона с лимоноиз-
тисквачка. Доливам около литър и половина 
вода. Този сок се изпива на 3-4 пъти преди 
храна. Ако го предпочитате подсладен, пол-
звайте мед. Желателно е сокът да е пресен 
и да не престоява повече от няколко часа. 
Затова се налага и вечер да си приготвям 
пресен сок. Така изпивам около 2-3 литра на 
ден в няколкодневен курс (отделно от чая и 
топлата вода). 

Няколко думи за зелевата чорба. По съдър-
жание на витамин С тя е по-богата и от ли-

моновия сок. Освен това съдържа 
всичките полезни витамини и ми-
нерали от състава на зелето, сяра, 
антиоксиданти, и т.н. Поради това 
тя е ценено от народната медицина 
средство и широко достъпна през 
зимата. Единственият проблем при 
употребата на зелевата чорба е 
концентрацията на солта. Лично аз 
правя зелето с минимално сол (зе-
лето се затиска добре с тежък ка-
мък), а когато консумирам зелева 

 w
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Димитър стоянов,
биодинамичен фермер

чорба доливам 1/3 вода. Пиенето по 
3-4 чаши  на гладно е чудесна  профи-
лактика на простудите. Употребявам 
я и по време на лечението, за възста-
новяване на имунитета. Внимава се с 
дневната  употреба на сол. Нека чор-
бата да е приятно кисела и не солена. 
Иначе рискуваме да поддържаме ви-
сока киселинност на кръвта. 

Друго често употребявано средс-
тво от мен е плодът грейпфурт. Изяж-
дат се по няколко грейпфрута дневно. 
Може и прясно изцеден на сок. Чудес-
но възстановява имунната система и 
детоксикира кръвта. Ефикасно сред-
ство е и извлека от семките на грейп-
фрут, който се приема три пъти днев-
но по 7-10 капки разтворен в вода 
през целия есенен сезон (в аптеките).

Ето някои известни и лесни начи-
ни за повишаване нивото на имуни-
тета от народната медицина. Тя пре-
поръчва следните методи: лимонов 
сок с вода и мед, лимони, смлени с 
корите, и мед, мед, наполовина сме-
сен с орехи и бадеми, спиртен извлек 
от чесън (левурда), сироп от бъзуняк 
(П. Димков).

Профилактика с левурда (див 
чесън) - може да се замести с 200 
гр.чесън:

Листа от левурда се нарязват на 
ситно и се слагат в компотен буркан, 
без да е натъпкан. Долива се с ракия 
(чист спирт) и стои на слънце 40 дни. 
Прецежда се и се прибира на тъмно. 
Взема се от 1 до 3 пъти дневно по 1 
чаена лъжичка за големи и по един 
капкомер за деца. Чудесни резултати 
дава за профилактика, пречистване, а 
и по време на простуда. 

Сироп от бъзуняк (наричан българ-
ския жен-шен):

Плодът на растителния бъз се бере 
септември, добре узрял (зеления е 
токсичен). В буркан се нарежда ред 
плод, ред захар (чист мед), около сан-
тиметър редът, на три пръста под ка-
пачката. Прибира се на хладно и се 
ползва отпуснатия сок. Пие се от 1 до 
3 лъжици дневно за профилактика и 
при простуда за възстановяване. Аз 
предпочитам да го правя с мед.

Това средство от народната ме-
дицина е широко прилагано и пре-
поръчвано  от П.Димков (Лечителя). 
Достъпно е за всеки, бере се в сезона 
на профилактиката (есента), билката 
расте навсякъде. Универсално средс-
тво е за  възстановяване. Възможно е 
да се намери и в аптеките.

Отново ще акцентирам, че пред-
поставка за добро ниво на имуни-
тета е балансираното хранене - не 
преяждане, емоционален комфорт, 
добър режим на работа, почивка и 
сън. Отрицателните емоции: злоба, 
агресия, гняв, страх, вина, завист, 
съмнения и притеснения от всякакъв 
характер отлагат реални токсични ве-
щества в тялото. Ако те имат превес 
над положителните емоции продъл-
жително време, тялото ги изгаря с 
висока температура или се появява  
друга болест. Положителният миро-
глед е най-добрата профилактика за 
простуда и формиране на здравето.
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Quercus cerris L.

Церът е високо дърво (до 35 метра) с мощна, разпе-
рена встрани корона. Кората е дебела, сиво-черна, дъл-
боко напукана. В основата на пукнатините е червени-
кава.

Големината, формата и нарязването на листата са 
силно променливи. През есента те запазват зеления си 
цвят. 

Церът плодоноси сравнително рано. Плодоносните 
му години са през 3-4 години. Цъфтежът е през май-
юни. Жълъдите узряват през септември-октомври на 
втората година. Окапват през октомври. Кълняемостта 
им е висока. На жълъдите е присъщ слаб физиологичен 
покой, който се преодолява в срок от 1-2 месеца. Пора-
ди тази причина те не покълват през есента и в начало-
то на зимата, а напролет.

В България церът е разпространен из цялата страна 
до 1200 м н. в. Той е светлолюбив и сухоустойчив вид. 
Невзискателен е към почвените условия, издържа на 
варовити терени.

По-бързорастящ е от останалите наши дъбове, но 
дълговечността му е малка – 200 години.

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

Посевни материали от широколистни видове, 
София, 2004 г.

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

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

ЦЕР
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ЦЕР
Продължава от стр. 1

Специалността и професионалната реа
лизация ми позволиха да получа разно
странни познания в областта на екологията 
като наука и практика. Освен това успешното 
противодействие срещу построяването на 
завод за изгаряне на опасни отпадъци край 
град Раднево, както и професионалното 
разобличаване 
на нескопосано 
прикриваните 
деяния при уни
щожаване на 
остаряло въоръ
жение на поли
гон Змейово, до
вели до трайни 
увреждания на 
околната среда 
и масови забо
лявания на на
селението, ми 
позволиха да по
луча достатъчно 
специализирана 
информация в 
тази насока. Това 
ми дава основа
ние да твърдя, 
че за радикал
ното решаване 
на всеки един 
екопроблем определящи трябва да бъдат 
критериите от област химия и химична тех
нология. Приоритетът на икономическите 
съображения води до опасно изкористява
не на действията.

Бих искала да коментираме два факта от
носно унищожаването на ТБО.

1. ЕС няма решение на този въпрос. Тен
денцията е да се прекрати създаването на 
специализираните депа за боклук  тези скъ
поструващи туморни образования в Земята. 
Оказа се, че при изгарянето на отпадъците, 
вследствие замърсяване на атмосферата, 
се получават злокачествени заболявания 
на населението. Това е методът, използван 
от австрийските заводи.

2. България е избрала за унищожаването 
на отпадъците, след сортиране и рецикли
ране, изграждане на регионални депа (как
то детински непринудено сподели бившият 
зам.министър Чавдар Георгиев, “това им се 
е сторило найевтино”?!).

Ясно е, че ЕС не е вездесъщ и няма пана
цея за всички проблеми. Пък и оператив
ността на действията там, изглежда, често е 
подвластна на корпоративни интереси. Бъл
гарският екип, работил по проблема ТБО, 
нито е съобразил стопанскоикономичес
ките особености на страната, нито е имал 
дори телевизионна представа за практичес
кото осъществяване на това. Кой ще поеме 
отговорност за унищожената благодатна 
българска земя заради депа или голф игри
ща? Да не говорим за допълнителното уве

личаване на такса смет. А колкото до завода 
за софийския боклук, той нито е безопасен, 
нито е евтин. Естествено, технологията е от 
70те години на миналия век. И още една 
подробност – първоначално коментирана
та цена на завода  360 мил. евро, спадна на 
180 мил. евро. Освен това, гжо министър, 
на средностатистическия българин отдавна 
е известно, че еврофондовете не са “манна 

небесна”. За нарушение при управлението 
им финансовите санкции са драстични и 
неотменни.

Основната причина за разговора ми с 
Вас е едно предложение за строителство 
на комплекс за преработване на ТБО, на 
финансовоинвестиционна компания “Ав
рора”, Русия. Комплексът включва четири 
блока  сметосортировъчен, рециклиране, 
термохимически реактор и газова турбина. 
Технологичните предимства на термохими
ческия реактор са: компактност, универсал
ност, санитарнозащитена зона  само 500 м. 
Количеството на замърсителите е с пъти по
ниско от пределно допустима концентрация 
(ПДК). Друго съществено предимство, което 
прави тази технология единствена: могат да 
бъдат преработвани голямото количество 
натрупани, несортирани боклуци, при това 
успоредно с новопостъпващи. Реакторът 
произвежда топлина и ел. енергия. 30% 
от последната са за собствени нужди, 70% 
представляват търговски продукт. Шлаката 
се използва за строителен материал. 

При австрийската технология, по коя
то ще работи софийският завод, шлаката е 
1/4 от преработвания отпадък. Това е онзи 
прословут “некачествен” компост с изклю
чително токсично действие, с непредвиди
ми последици за бъдните поколения. Точно 
него Австрия щедро предоставя за изгаря
не в циментовите заводи в България, Румъ
ния, Полша.

И какво излиза? България като ревностен 

новоприет европейски член ще изгаря, ос
вен собствен, и европейски злокачествен 
компост?! Простете жлъчната ми ирония, но 
как ЕС допуска всичко това?

Гжо министър, данните, посочени в таб
лицата, са достатъчно красноречива ха
рактеристика на бъдещия софийски завод 
за боклук, регионалните депа и комплекса 
„Аврора”:

Интерес към Комплекса са заявили Гер
мания, Македония, Канада, Китай. От 2005 г. 
предложението е предоставено в МОСВ и 
община Стара Загора. Коментарът за без
действието до момента е излишен. Сега 
поважно е друго. На Вас, гжо Караджова, 
се отдава възможност да спасите България 
от икономическа и екологична криза, коя
то ще предизвикат 55–те регионални депа 
– този скъп временен пристан за ТБО, зае
мащ хиляди декари.

Относно екологичния риск от регионал
ните депа искам да Ви посоча още две об
стоятелства:

1. Всяко депо ще бъде свързано с разли
чен брой претоварни станции, сепариращи 
инсталации, компостиращи площадки и 
пречиствателни станции за отпадни води. 
Това допълнително увеличава броя на за
мърсените територии на околната среда.

2. Депата всъщност са големи токсични 
мутагенни ями, където се получават веро
ятно все още неизвестни за нас, нови опас
ни вещества.

А колкото за лесозащитния пояс и въоръ
жената охрана, те не могат да бъдат прегра
да за различните видове пълзящи, крачещи 
и хвърчащи представители на биосферата. 
Тогава какво друго са депата, ако не покри
та и забавена екодиверсия?

С надежда за промяна
Марияна Бояджиева, маг. химик

До Министерство на околната среда и водите 
На вниманието на Министър г-жа Нона Караджова

ОТВОРЕНО ПИСМО

№ Показатели Бъдещ завод 
в София

Комплекс
 „Аврора”

Регионално 
депо

1 Себестойност за 
преработването на 1т 
отпадък /евро/

160 20 Няма данни

2 Времетраене на строежа в 
год.

3,5 2 23,5

3 Територия, заемана от 
обекта в кв.м.

Няма данни 5х10 30х10

4 Време за използване на 
обекта в год.

неограничено неограничено 6

5 Капиталовложения в мил. 
евро

180 30 30 – 31

6 Инвеститор Еврофондове и 
нац. бюджет

Руска банка Еврофондове и 
нац. бюджет
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Джек ЛОНДОН

До края на деня мен като че ли ме зани-
маваше главно болката в дясното око, причи-
нена от пясъка, който бе вдигнал забилия се 
пред мен куршум. Окото ми кървясало, каза 
майка, а на мен ми се струваше, че ме боли 
еднакво, било отворено или затворено. Аз 
опитах и едното, и другото.

В големия окоп беше по-спокойно, защото 
всички бяха получили вода, макар големият 
въпрос, как ще се снабдим с вода пак, отно-
во да стоеше пред нас. Наред с него стоеше 
и известният факт, че бяхме останали почти 
без муниции. Щателната проверка на фур-
гоните, направена от татко, завърши с нами-
рането на пет фунта барут. Още много малко 
имаше в барутниците на бойците.

Спомних си за нападението по залез пре-
дишния ден и се подготвих за него този път, 
като се промъкнах овреме в бойния окоп. 
Пропълзях по-близичко до Лабан. Той съсре-
доточено дъвчеше тютюн и не ме забеляза. 
Известно време го наблюдавах със страх, че 
като ме открие, ще ми заповяда да си оти-
да. Той хвърляше продължителни погледи 
между колелата на фургоните, задъвкваше 
съсредоточено за малко, след това плюеше 
внимателно в малка вдлъбнатинка, направе-
на в пясъка.

− Как е работата? − попитах го най-после. 
Така той винаги се обръщаше към мен.

− Чудесно − отговори. − Съвсем чудесно, 
Джеси, щом мога да дъвча пак. Устата ми беше 
така пресъхнала, че не бих могъл да дъвча от 
изгрев, ако ти не беше донесъл вода.

В този миг над върха на хълмчето на севе-
роизток, заето от белите, някой показа глава 
и рамене. Лабан се прицелваше с пушката 
много дълго. Сетне поклати глава:

− Четиристотин ярда. Не, няма да риску-
вам. Може да го улуча, а пък може и да не го 
улуча, а татко ти много държи сметка на ба-
рута.

− Какви са нашите изгледи, как мислиш? − 
попитах аз по мъжки, защото след подвига с 
водата се чувствах кажи-речи като мъж.

Лабан като че се замисли, преди да отго-
вори:

− Няма да скрия от теб, Джеси, че сме 
много на тясно. Но ще се измъкнем, о, ще се 
измъкнем, можеш да заложиш на това и пос-
ледния си долар.

− Някои от нас няма да се измъкнат − 
възразих аз.

− Кои например? − запита той.
− Ами Бил Тайлър, и госпожа Грант, и Сай-

лас Дънлап, и всички други.
− Ами Джеси… те са вече в земята. Нали 

знаеш, всеки трябва да погребва покойни-
ците си, като им дойде времето. Хората са го 
правили май от хиляди години, а живите все 
не намаляват. Виждаш ли, Джеси, раждането 
и умирането вървят ръка за ръка. А хората се 
раждат толкова бързо, колкото и умират… 
по-бързо ми се вижда, защото са станали по-
вече и са се умножили. Ето на, днес следобе-
да можеше да те убият, както носеше вода. Но 

ти си тука, нали, бърбориш си с мен и сигур-
но ще пораснеш и ще станеш баща на чудес-
но голямо семейство в Калифорния. Казват, 
че всичко ставало голямо в Калифорния.

Бодрият поглед на нещата ми даде смелост 
да изрека изведнъж отдавна затаена мечта.

− Слушай Лабан, да речем, че те убият 
тука…

− Кого? Мене ли? − възкликна той.
− Казах само „да речем“ − обясних аз.
− Е добре, тогава. Карай нататък. Да речем, 

че ме убият?
− Ще ми дадеш ли твоите скалпове?
− Майка ти ще те наплеска, ако те види с 

тях − рече той.
− Няма да ги нося, когато тя е наблизо. 

Нали, ако те убият, някой ще трябва да ги по-
лучи тия скалпове. Що да не съм аз?

− Защо не? − повтори той. − Защо да не си 
ти? Добре, Джеси. Аз те харесвам тебе и татко 
ти. В минутата, когато ме убият, скалповете са 
твои, и ножът за скалпиране също. И ето Ти-
моти Грант е свидетел… Чу ли Тимоти?

Тимоти каза, че е чул и аз останах да лежа 
безмълвен там, в задушния окоп, твърде мно-
го завладян от мисълта за големия си късмет, 
за да мога да изрека някаква благодарност.

Бях възнаграден за предвидливостта си 
да отида в окопа. По залез стана ново общо 
нападение и срещу нас бяха дадени хиляди 
изстрели. Никой от наша страна не бе одрас-
кан. Затова пък, макар и ние да дадохме само 
тридесетина изстрела, видях и Лабан, и Ти-
моти Грант да улучват по един индианец. Ла-
бан ми каза, че от първия ден стреляли само 
индианците. Бил сигурен, че никой бял не е 
дал нито един изстрел. Всичко това крайно 
много го озадачавало. Белите нито ни дава-
ли помощ, нито ни нападали, а през цялото 
време гостували на индианците, които ни на-
падали.

На другото утро се събудихме измъчени 
от жажда. Аз излязох, щом се зазори. Беше 
паднала тежка роса и мъже, жени, и деца я 
ближеха с език от процепите, спирачките и 
шините на колелата.

Говореше се, че Лабан се завърнал от ра-
зузнаване, тъкмо преди развиделяване; че 
пропълзял близо до позициите на белите; че 
те били вече на крак; и че на светлината на 
огньовете ги видял да се молят, наредили се 
в голям кръг. Той също докладвал, че според 
думите, които доловил, те се молели за нас и 
какво да се прави с нас.

− Дано господ ги просветли тогава − чух 
да казва една от сестрите Демдайк на Аби 
Фоксуел, − защото не зная какво ще правим 
цял ден без вода, пък и барутът ни е на свър-
шване.

Цялата сутрин не се случи нищо. Не бе 
даден нито един изстрел. Само слънцето жа-
реше в неподвижния въздух. Жаждата ни се 
изостряше и скоро бебетата се разплакаха, 
а по-малките деца се разхленчиха и заопла-
кваха. По пладне Уил Хмилтън взе две голе-
ми кофи и се запъти към ручея. Но преди да 
успее да пропълзи под фургона, Ан Демдайк 
изтича, прегърна го с двете ръце и се помъ-

СКИТНИКЪТ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

чи да го задържи. Обаче той говори с нея, 
целуна я и продължи. Не се даде нито един 
изстрел, нито някой гръмна през цялото вре-
ме, докато той отиде и се върна с водата.

− Слава на господа! − възкликна старата 
госпожа Демдайк. − Това е поличба. Те са се 
смилили.

Такова беше мнението на много от жени-
те.

Към два часа, след като бяхме яли и се 
чувствахме по-добре, се появи един бял с 
бяло знаме. Уил Хамилтън излезе и говори с 
него, върна се и приказва с татко и другите 
ни мъже и тогава излезе пак при непознатия. 
По-надалече видяхме да стои и гледа един 
мъж, в когото познахме Лий.

У нас настъпи голямо възбуждение. Жени-
те изпитаха такова облекчение, че плачеха 
и се целуваха, а старата госпожа Демдайк и 
други пееха „Алилуя“ и благославяха бога. 
Предложението, прието от нашите мъже, 
беше да се поставим под знамето на прими-
рието и да бъдем защитени от индианците.

− Трябваше да го направим − чух татко да 
казва на майка.

Той седеше с увиснали рамене и подтис-
нат на един процеп.

− Ами ако те са си наумили предателство? 
− попита майка.

Той сви рамене.
− Ще трябва да заложим на това, че не са − 

рече той. − Ние свършихме барута.
Няколко от нашите мъже свалиха вериги-

те от един фургон и го дръпнаха настрана. Аз 
изтичах да видя какво става. При нас влезе 
самият Лий, последван от два празни фур-
гона, карани всеки от по един мъж. Всички 
се стълпиха около Лий. Той каза, че им било 
много трудно да задържат индианците да не 
се нахвърлят върху ни и че майор Хигли с пет-
десет души от мормонската милиция били 
готови да ни вземат под своите грижи.

Но това, което събуди у татко, Лабан и ня-
кои от другите мъже известно подозрение, 
бяха думите на Лий, че трябва да сложим 
всичките си пушки в един от фургоните, за да 
не разпалим враждата на индианците. Така 
сме щели да изглеждаме като пленници на 
мормонската милиция.

Баща ми се изправи и беше готов да отка-
же, когато погледна Лабан, който отговори 
полугласно:

− В нашите ръце ще имаме от тях също 
толкова полза, колкото и ако са във фургона, 
след като сме си похарчили барута.

Двама от нашите ранени, които не може-
ха да ходят, бяха сложени във фургоните, а 
заедно с тях и всички малки деца. Лий като 
че ли ги делеше на под и над осемгодишни. 
Джед и аз бяхме едри за възрастта си, а ос-
вен това бяхме и на девет години, затова Лий 
ни сложи при по-възрастните и каза, че ще 
върви с жените пеша.

Когато взе бебето от майка и го сложи във 
фургона, тя започна да се противи. После 
я видях да стиска устни и да се предава. Тя 
беше сивоока жена на средна възраст с енер-
гични черти и доста пълна. Но дългото пъту-
ване и лишенията й се бяха отразили, тъй че 
сега беше с хлътнали бузи и измършавяла, и 
както всички жени от кервана, имаше мрач-
но изражение на непрестанна тревога.

Когато Лий описа реда за движение, Лабан 
дойде при мен. Лий каза, че жените и децата, 
които вървят пеша, трябвало да бъдат пър-
ви в редицата, последвани от двата фургона. 
След това мъжете, в нишка по един подир 
жените. Когато чу това, Лабан се доближи до 
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Йосиф ЙОРГОВ

Всички ние имаме 
огромната отговор-
ност и задължение 
да обезценим пари-
те. Една доста голя-
ма, продължителна 
и трудна задача, но 
която не търпи от-
лагане, защото по-
раженията, които 
са нанесли парите 
като ценностна сис-
тема, са ни докарали 
до ръба пропастта. 
Много е важно, кол-
кото се може повече 
хора да разберат за 
важността на про-
блема, за да започне 
постепенното нама-
ляване значимостта 
на парите.

Основната труд-
ност при решаването 
на този проблем е, че 
при сегашната орга-
низация на човешки-
те взаимоотношения  
парите са необходи-
мост. И аз съвсем не 
твърдя, че те трябва 
да се премахнат изоб-
що. По-важното е да 
се разбере, че тру-

пането на пари над 
ежедневните нуж-
ди е престъпление 
срещу човечеството. 
Абсурдно е да се пос-
тавят някакви нор-
ми и да се разпише 
какви трябва да са 
ежедневните нужди. 
Това трябва да реша-
ва всеки сам. Това е 
въпрос на собствена 
еволюция. Човешки-
ят разум винаги на-
мира оправдания за 
всяко желание и пос-
тъпка.

Много важно е все-
ки да си даде сметка, 
че трупането на пари 
не е показател за спо-
собности, защото в 
повечето случаи това 
става за сметка на 
подтискане на собс-
твената съвест. Т. е., 
за да печелиш пове-
че от необходимото, 
трябва да извършиш 
престъпление – да из-
мамиш, да излъжеш, 
да откраднеш, да на-
силиш, да манипули-
раш. Да не говорим 
за това, че парите са 
в основата на почти 

всички криминални 
престъпления.

Разберете, трупа-
нето на пари никога 
не може да даде по-
ложителен краен ре-
зултат. Трупането на 
пари не може да ви 
даде спокойствие, 
щастие, добро здра-
ве или чувството за 
благополучие. Стан-
дартното оправда-
ние е, че се “трупат 
бели пари за чер-
ни дни”, но парите 
не са гарантира-
ли бъдещето на 
никого, още по-
малко сега, ко-
гато лакомията 
е докарала Зе-
мята до ръба на ката-
строфата. Всички сте 
свидетели, че за да се 
изкарат малко повече 
пари, всичко в приро-
дата се експлоатира 
безогледно. За да се 
изкарат повече пари, 
се измислят какви ли 
не опаковки, които 
направиха Земята да 
заприлича на едно 
гигантско бунище. 
За същите печалби 

мен, отвърза скалповете от колана си и ми ги 
върза на кръста.

− Но теб още не са те убили − запротести-
рах аз.

− То се знае, че не са − отвърна той шего-
вито. − Само съм си поправил поведението. 
Туй носене на скалпове е суетно нещо, ези-
ческа работа. 

 Той се прекъсна за миг, сякаш бе забравил 
нещо, после рязко се завъртя на токове, за 
да отиде при мъжете от кервана, и рече през 
рамо: 

− Е, сбогом Джеси!
Аз се чудех защо се сбогува, когато един 

бял на кон влезе в лагера. Той каза, че майор 
Хигби го пратил да ни каже да побързаме, 
защото индианците можели да ни атакуват 
всеки миг.

Така изтеглянето ни започна, фургоните 
- отпред, Лий вървеше напред с жените и  
децата. След нас, след като изчакаха да из-
минем стотина двеста фута напред, тръгнаха 
нашите мъже. Когато излязохме от корала, 
видяхме милицията на малко разстояние 
пред нас. Мъжете стояха облегнати на пуш-
ките си в дълга редица по на шест фута един 
от друг. Когато минавахме край тях, неволно 
ми направи впечатление колко строги бяха 
лицата им. Изглеждаха като хора на погребе-
ние. Същото забелязаха и жените, и някои от 
тях се разплакаха.

Аз вървях точно зад майка си. Бях избрал 
това място, за да не зърне скалповете ми. 
След мен идваха трите сестри Демдайк, две 
от тях крепяха старата си майка. Чувах през 
цялото време Лий да подвиква на мъжете, 

които караха фургоните, да не бързат толко-
ва много. Един мъж на кон ни наблюдаваше 
как минаваме и една от сестрите Демдайк 
каза, че трябва да е майор Хигби. Не се виж-
даше нито един индианец.

Всичко стана, когато нашите мъже се израв-
ниха с милицията и аз тъкмо се бях обърнал 
да видя къде е Джед Дънам. Чух майор Хигби 
да се провиква на висок глас: „Изпълнете дъл-
га си!“. Всичките пушки на милицията сякаш 
изгърмяха изведнъж и нашите мъже паднаха 
един подир друг. Трите сестри Демдайк пад-
наха едновременно. Обърнах се да видя как 
е майка ми, тя също беше на земята. Точно 
срещу нас от храстите изскочиха стотици ин-
дианци − всичките стреляха. Видях сестрите 
Дънлап да побягват през пясъка и се втурнах 
подире им, защото и белите, и индианците, 
всичките ни избиваха. Когато тичах, видях 
коларят на единия от фургоните да застрел-
ва двамата ранени. Конете на другия фургон 
се мятаха и вдигаха на задните крака и кола-
рят се мъчеше да ги задържи.

Точно тогава, когато момченцето, което бях 
аз, тичаше подир сестрите Дънлап, тогава го 
настигна тъмата. Всички спомени спират там, 
защото там спира съществуването на Джеси 
Фанчър и Джеси Фанчър изчезна завинаги. 
Образът, който представляваше Джеси Фан-
чър, тялото, което му принадлежеше, понеже 
беше материя и призрак, като призрак от-
мина в небитието. Обаче нетленният дух не 
спря съществуването си. И в следващото си 
въплъщение стана духа, обитаващ това при-
зрачно тяло, познато като Даръл Стандинг, 
което скоро щеше да бъде изведено и обе-

сено, изпратено в небитието, където отиват 
всички призраци.

Има един доживотен тука, във Фолсъм, 
Матю Дейвис, от старо пионерско семей-
ство, който е отговорник за бесилката и ек-
зекуторната камера. Той е стар и неговото 
семейство е прекосило равнините в ранни-
те дни на заселничеството. Аз приказвах с 
него и той потвърди клането, в което е бил 
убит Джеси Фанчър. Когато този стар дожи-
вотен затворник е бил дете, в семейството му 
много се говорело за клането в Планинските 
ливади. Децата във фургона, каза той, били 
пощадени, понеже били много малки, за да 
разправят приказки.

Всичко това предоставям на вашето вни-
мание. Никога през живота си като Даръл 
Стандинг не съм прочел нито един ред, нито 
чул една дума за кервана на Фанчър, загинал 
на Планинските ливади. Въпреки това в ус-
мирителната риза в затвора Сан Куентин аз 
научих всичките тези подробности. Не бих 
могъл да съчиня тези данни от нищо, също 
както не бих могъл да сътворя от нищо ди-
намита. Тези сведения и тези факти, които 
разказах, могат да се обяснят само по един 
начин. Те идват от духовното ми аз − от духа, 
който противно на материята, не загива.

Като приключвам тази глава, трябва да 
спомена, че Матю Дейвис ми разказа още и 
това, че няколко години след клането Лий бил 
заведен от властите на Съединените щати на 
Планинските ливади и там бил екзекутиран 
на мястото на някогашния корал.

Превод Сидер Флорин

Трябва да обезценим парите Прието е да се 
смята, че САЩ са 
най-благоденства-
щата нация. Но ако 

махнете лъска-

вата реклама и се 
вгледате в същност-
та, действително ли 
Америка е благоден-
стваща? Щастливи ли 
са американците или 
се чувстват по-сигур-
ни? Или са по-здрави 
и водят здравосло-
вен начин на живот? 
Ако се вгледате по-
добре, ще си дадете 

сметка, че САЩ са на 
дъното на помийната 
яма. Една гигантска 
машина за пари, бла-
годарение на която 
гладуват милиони 

хора по света, 
благодарение 
на която са 
всички войни 
и тероризъм. 
Дайте си сметка, 
че за да има на 
едно място мно-
го, то е заграбе-
но оттам, където 
вече няма. Така 
наречената аме-
риканска култура 
е обхванала в пипа-
лата си целия свят 
и насажда култа 
към парите и узако-
нява насилието като 
нормално средство 
за придобиването 
им. Благодарение на 
фармацевтичните ги-
ганти и другата така 
наречена развита 
промишленост по 
света са унищожени 
много повече хора, 
отколкото са били 
унищожени във всич-
ки войни и природни 
бедствия за цялата 
история на човечест-
вото – и всичко това 
за да се трупат пари.

е постоянното със-
тезание да се про-
извежда все повече, 
дори и това, което не 
е нужно. Огледайте 
се и си дайте сметка 
колко ненужни неща 
има около вас, които 
сте купили, само за-
щото това ви е вну-
шила някаква рекла-
ма.
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ПРодължава 
от стр. 1

Пред нас са двама 
велики мъже и духов-
ни учители. Великият 
духовен учител 
(гуру) и йога СВАМИ 
ШРИ ЮКТЕШВАР 
ГИРИ, живял от 1855 
г. до 1936 г. и оставил 
ни светлата и мъд-
ра книга “Каевалия 
Даршанам” (Свещена 
наука - б. а.), и рав-
ностоящият с него 
древен библейски 
пророк Ездра - ис-
торическа личност, 
духовен водач и учи-
тел на еврейския на-
род по времето на 
Вавилонския плен. 
Ездра и Нехемия из-
веждат евреите от 
този плен през 536 
г. пр. н. е. и ръково-
дят построяването 
на втория храм в 
Йерусалим.

В цялата своя тре-
та книга пророкът 
Ездра разговаря с 
Господа, но ако обър-
нем малко повече 
внимание, ще видим, 
че в книгата има сти-
хове, които събрани 
заедно, представ-
ляват едно особено 
послание към нас, 
живите, и към идва-
щите, което е непод-
властно на хода на 
земното време. Но 
да прочетем заедно 
библейските тексто-
ве и да се опитаме да 
съберем оставеното 
ни послание. Трета 
книга на пророка 
Ездра: 

гл. 6 ст. 18: “Ето 
настъпват дни, ко
гато Аз ще начена да 
се доближавам, за да 
посетя обитатели
те земни.”

гл. 6 ст. 30: “И той 
ми каза: Аз дойдох да 
ти покажа времето 
на идващата нощ.”

гл. 8 ст. 62: “Това не 
съм открил на всеки, 
а само на тебе и на 

ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА НА 
ДВАМА ВЕЛИКИ УЧИТЕЛИ

малцина като тебе 
подобни.”

гл. 8 ст. 63: “...Го
споди, Ти ми показа 
много личби, които 
ще наченеш да твър
диш при края, но не 
показа кога.”

гл. 9 ст. 1 и 2: “Той 
ми отговори и рече: 
“Като измерваш, из
мервай времето в 
себе си, и кога видиш, 
че е изминала една 
част от посочени
те личби, тогава ще 
разбереш, че това е 
тъкмо времето, ко
гато Всевишният ще 
начене да посвещава 
създадения от Него 
свят.”

гл. 9 ст. 6: “...а вре
мената на Всевишния 
имат начало, което 
се открива чрез чуде
са и сили, и край, кой
то се появява чрез 
действие и личби.”

гл. 14 ст. 7: “И сега 
тебе говоря” (Господ 
към Ездра  б. а.)

гл. 14 ст. 10: “...ве
кът изгуби младост
та си и времената 
се приближават към 
старост.”

гл. 14 ст. 11: “По
неже векът е разде
лен на дванадесет 
части  и десетте му 
части и половината 
от десетата част 
вече изминаха.”

гл. 14 ст. 12: “...ос
тава онова, което 
иде след половината 
от десетата част.”

гл. 14 ст. 16: “Кол
кото светът слабее 
от старост, толко
ва ще се умножи зло
то за живите.”

гл. 14 ст. 17: “Още 
повече ще се отда
лечи истината и ще 
се доближи лъжата. 
Вече бърза да дойде 
видението, което 
ти видя.”

Този разговор на 
пророк Ездра, про-
веден с Господа, е 
станал, според ду-
мите на пророка “на 

трийстата година 
след разорението на 
града*....” (гл. 3: 1 и 2)

- *  Йерусалим

Според историче-
ски данни Йеруса-
лим е разрушен от 
Новохудоносор и 
евреите са откарани 
в плен във Вавилон в 
586 г.пр.н.е., на 9 и 10 в. 
по еврейския кален-
дар. Следователно 
разговорът на про-
рок Ездра с Господа 
се е състоял в 556 
г.пр.н.е. По това вре-
ме “от века, разде
лен на дванадесет 
части са минали вече 
десетте му части и 
половината от десе
тата част”.

Какво означава 
това, погледнато в 
космически мащаб, 
от гледна точка на 
могъщото влияние 
на времето? Нека 
сега да чуем и другия 
велик човек, който е 
почти наш съвремен-
ник.

В книгата на Свами 
Шри Юктешвар 
Гири “Каевалия 
Даршанам” е запи-

сан следният текст: 
“Когато слънцето 
достигне в своето 
движение точката, 
която е найотда
лечена от Брама 
 Великият център 
на всемирния магне
тизъм (и разум  б. а.), 
а това става, кога
то есенното равно
денствие е в начало
то на зодиакалното 
съзвездие “Везни”, 
Дхарма или умстве
ната сила като доб
родетел, стига до 
такова състояние, 
че човек не може да 
долови в продълже
ние на 12000 години 
нищо зад грубото 
материално създа
ние. И отново, кога
то Слънцето по своя 
видим път, започва 
да се доближава до 
Великия център, то
гава Дхарма, умстве
ната сила на човека, 
започва да се развива 
и това развитие се 
осъществява посте
пенно на други 12000 
години. Всеки от 
тези 12000 годиш
ни периоди поражда 
пълна промяна  как
то външно, така и 
вътрешно. Външно 
 в материалния 

свят, а вътрешно 
 в духовния, инте
лектуалния и т. нар. 
електричен свят на 
човека.” 

Един такъв 12000-
годишен цикъл пред-
ставлява една Дайва 
Юга или Космичен 
век. Две Дайва Юги 
(Два Космически 
века) образуват една 
“електрична двой-
ка”, която по време 
добре се съгласува с 
времето за една пъл-
на обиколка на све-
товния полюс около 
полюса на еклипти-
ката, вследствие на 
явлението, нарече-
но ПРЕЦЕСИЯ на зем-
ната ос. Развитието 
на Дхарма или умс-
твената сила като 
добродетел е посте-
пенно и се изразява 
в четири различни 
по големина етапи 
от време през це-
лия 12000-годишен 
период. Тези голе-
ми етапи се наричат 
Юги или още Големи 
Времена.

Космическите ве-
кове (Дайва Юга) би-
ват възходящи и низ-
ходящи, т. е. веднъж 
отиват към “своята 
младост” и стигнали 

Посвещавам на светлата памет 
на Славей Златев

върха на тази мла-
дост, когато човеш-
кият интелект е тол-
кова развит, че дола-
вя дори т. нар. “фини 
материи”, или “бо-
жествени вибрации”, 
тези векове, сменят 
посоката и тръгват 
към “своята старост”. 
Етапите, изгражда-
щи Космическите ве-
кове (Дайва Юга), са 
следните:

- Кали Юга;
- Дврапара Юга;
- Трита Юга;
- Сатуя Юга.
Тези етапи също 

биват възходящи, 
когато изграждат 
възходящ 12000-го-
дишен цикъл и низ-
ходящи, когато из-
граждат низходящ 
12000-годишен ци-
къл. Всяко голямо 
време (Юга) се със-
тои от малки, състав-
ни периоди, пред-
ставляващи “изгрев”, 
“същинска част” и 
“залез” на съответ-
ното голямо време 
(Юга).

П р о д ъ л ж и т е л -
ността на големите 
Космически времена 
(Юги), съставени от 
съответните малки 
периоди, е следната:

Табл. 1
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Табл. 2

№ Големи времена (юги) на Съставни алендарен период от Продълж Части
по Космическия век, поел към периоди Време и-телност от
ред “своята старост” в години Косм. 

век
Сатуя Юга - възходяща залез 11901-11501 г.пр.н.е. 400 1

1 изгрев 11501-11101 г.пр.н.е. 400 2
Сатуя Юга - низходяща същ. част 11101-7101 г.пр.н.е. 4000 3

залез 7101-6701 г.пр.н.е. 400 4
изгрев 6701-6401 г.пр.н.е. 300 5

2 Трита Юга-низходяща същ. част 6401-3401 г.пр.н.е. 3000 6
залез 3401-3101 г.пр.н.е. 300 7
изгрев 3101-2901 г.пр.н.е. 200 8

3 Дврапара Юга-низходяща същ. част 2901-901 г.пр.н.е. 2000 9
залез 901-701 г.пр.н.е. 200 10

Кали Юга-низходяща изгрев 701-601 г.пр.н.е. 100 11
4 същ. част 601г.пр.н.е.-399г.от н.е. 1000 12

Кали Юга-низходяща залез 399-499 г.н.е. 100 1*
изгрев 499-599 г. н.е. 100 2*

1* Кали Юга-възходяща същ. част 599-1599 г. н.е. 1000 3*
залез 1599-1699 г. н.е. 100 4*
изгрев 1699-1899 г. н.е. 200 5*

2* Дврапара Юга-възходяща същ. част 1899-3899 г. н.е. 2000 6*
залез 3899-4099 г. н.е. 200 7*
изгрев 4099-4399 г. н.е. 300 8*

3* Трита Юга-възходяща същ. част 4399-7399 г. н.е. 3000 9*
залез 7399-7699 г. н.е. 300 10*

4* Сатуя Юга-възходяща изгрев 7699-8099 г. н.е. 400 11*
същ. част 8099-11901 г.от н.е. 4000 12*

Според пресмя-
танията на Свами 
Шри Юктешвар Гири 
от 11901 г. пр. н. е. до 
11501 г. пр. н. е. започ-
ва и завършва съот-
ветно “залезът” на 
Сатуя Юга възходя-
ща. От този момент 
(11901 г. пр. н. е.)* на-
татък Космическият  
век “тръгва към 
своята старост”, а в 
11501 г. пр. н. е., кога-
то Слънцето в есен-
но равноденствие е 
било в зодиакално-
то съзвездие “Овен”, 
започва отдалеча-
ването му от Великия 
център на разума, т. е. 
започва нарастване-
то на ъгъла между 
земната ос, сочеща 
световния полюс, и 
оста, съединяваща 
полюсите на еклип-
тиката**.

- * 11901 г. от 
началото на 
К о с м и ч е с к а т а 
ера, предхожда-
ща нашата нова 
Космическа ера (не 
летоброенето от 
рождество Христово 
 б. а.)

- ** Северният 
полюс на Земната 
орбита (еклипти-
ката) се намира в 
Главата на съзвез-
дие “Дракон” и е 
в мъглявината 
М6543. Там според 
Юктешвар трябва 
да е “Великият цен-
тър на разума” за 
нашия земен свят

Граничните стой-
ности на този ъгъл 
са от 22° до 24,5°. От 
този момент нататък 
започва бавното, но 
сигурно спадане на 
човешкия интелект, 
за да достигне най-
ниското си ниво в 
Кали Юга низходяща 
(“времето на идваща-
та нощ” - пр. Ездра, 
Зкн. 6:30), когато 
Слънцето в есенно 
равноденствие се на-
мира в зодиакално 
съзвездие “Везни”. 
В хронологичен ред 
Големите времена 
(Юги) на Космическия 
век (Дайва Юга), поел 
към “своята старост” 
от 11901 г.пр. н. е., из-
глеждат така:

Забележка: Тук 
пр. н. е. да се чете 
преди Хр., а не пре-

ди началото на 
Новата ера, която 
по съвременни из-
числения започва в 
680 г. от Хр. е.

- * Големи вре-
мена и части от 
започващия възхо-
дящ космически век 
(Дайва Юга или още 
Нова ера възх. част 
- б.а.)

От таблицата се 
вижда, че в Сатуя 
Юга, възходяща-съ-
щинска част, завърш-
ва половината от но-
вата 24000-годишна 
“електрична двойка”, 
която представлява 
една Космическа ера 
или просто ера.

В с ъ щ н о с т 
Космическата ера 
(възходящ и низхо-
дящ космически ве-
кове) започва със 
“залеза” на Кали Юга 
- възходяща и завър-
шва със “същинска-
та част” на Кали Юга 
низходяща, след като 
са преминали 24000 
години. Цикълът на 
човешкия интелект 
във възходяща или 
низходяща посока 
започва един съста-
вен период на съот-
ветното Голямо вре-
ме (Юга) след смя-
ната на посоката на 
Космическия век от 
“младост” към “ста-
рост” или обратно. 
По тази причина го-
дините в една кос-
мическа ера, свърза-
на с прецесията на 

земната ос до Сатуя 
Юга възходяща “съ-
щинска част” вкл., се 
броят в последова-
телност като “малко-
то” предхожда “голя-
мото”. От Сатуя Юга 
възходяща - “залез” 
до Кали Юга низходя-
ща - “същинска част” 
включително, където 
свършва низходяща-
та част на космичес-
ката ера, годините 
се броят в последо-
вателност като “го-
лямото” предхожда 
“малкото”.

При Кали Юга низ-
ходяща “същинска 
част” Космическият 
век е в “своята дъ-
лбока старост”. Със 
започването на “за-
леза” на Кали Юга 
низходящата по-
соката се сменя и 
Космическият век 
отново тръгва към 
“своята младост”.

Но все още близо 
1400 години - Кали 
Юга възходяща от 
1200 г. и “изгревът” 
на Дврапара Юга 
възходяща от 200 г. 
Космическият век 
(нашият Космически 
век - б.а.), навлязъл в 
нов цикъл на “елект-
ричната двойка”, ще 
бъде все още в кап-
ризната си детска 
възраст. Едва при 
приближаването на 
Дврапара Юга - въз-
ходяща “същинска 
част” ще започне да 
се усеща настъпва-
нето на новото вре-

ме - времето на “при
ближаването към 
Великия център на 
разума” (ъгълът на-
малява в посока към 
22° - б.а.), когато “вре
мената на Всевишния 
имат начало, което 
се разкрива чрез чу
деса и сили”.

Разговорът на про-
рок Ездра с Господа 
се е състоял през 556 
г. пр. н. е. От табл. 2 
се вижда, че по това 
време от остарява-
щия Космически век 
са преминали “десет 
от части и половина-
та от десетата част”, 
която е всъщност 11-
та част, преминали 
са още и 45 години 
от Кали Юга низходя-
ща “същинска част” 
и от 1000-годишния 
период на “същинс-
ката част” са остана-
ли 955 години. Или 
онова, което остава 
и след което идва 
краят (краят на цикъ-
ла - б.а.), според про-
рок Ездра трябва да 
свърши през 399 г. от 
н.е. От табл. 2 се виж-
да, че в тази година 
завършва и двана-
десетата, последна 
част от остарелия 
Космически век.

След още 100 г. 
“залезът” на Кали 
Юга низходяща, кога-
то Слънцето в есен-
но равнодействие 
е в зодиакалното 
съзвездие “Везни”, 
а пролетното - в 
“Овен”, идва краят 

на дълбоката нощ за 
човешкия интелект, 
независимо от това, 
че Космическият век 
е тръгнал към своята 
младост 100 години 
по-рано.

Оттук нататък 
следва пробужда-
нето: 100 г. “изгрев”, 
1000 г. “същинска 
част” и 100 г. “залез” 
на Кали Юга възходя-
ща и ето че човечес-
твото е вече в 1699 г. 
от н. е. Оттук нататък 
следват 200 г. “из-
грев” на Дврапара 
Юга възходяща, 
следват календарни-
те XVIII и ХIХ векове 
- време на големите 
открития и бурното 
развитие на фунда-
менталните науки, 
донесли Голямото 
възраждане на чове-
чеството.

В 2000-та година 
вече са минали пър-
вите 100 години от 
“същинската част” на 
Дврапара Юга въз-
ходяща. Намираме 
се в началото на 
времената, когато 
Космическият век 
(Дайва Юга) е поел 
към своята младост. 
Всеки от нас е свиде-
тел на настъпването 
на “времената, чието 
начало се открива, 
чрез чудеса и сили” 
(Е.Зкн. 9:6). Каква ог-
ромна отговорност 
ляга върху все още 
крехките детски 
плещи на новата чо-
вешка цивилизация! 

Дано човечеството 
излезе от капризната 
си детска възраст без 
големи и разруши-
телни социални ка-
таклизми и да поеме 
пътя на разумната си 
възраст на знание, 
смирение и уважение 
към заобикалящия го 
свят! Написаното от 
пророк Ездра преди 
повече от 2500 годи-
ни и от Свами Шри 
Юктешвар Гири поч-
ти в наши дни ни дава 
ключа за опознава-
не на всичко онова, 
което е свързано с 
Космоса, Слънцето, 
Земята, планетите и 
могъщото влияние 
на времето върху 
всичко и най-вече 
върху нас човеците!

Авторът благо
дари на гн Радев, на 
др Комитов, на др 
Кънев за предоста

вената информация 
и ценни съвети във 
връзка с разглежда

ния проблем.
08.10.1992 г. 

Стара Загора
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Беинса ДУНО 

Всяко човешко 
същество има душа 
половинка. Когато чо-
век изскочил като ис-
кра, като жив пламък 
от гърдите на творе-
ца, той бил две в едно  
и тези две части се до-
пълвали една друга 
перфектно, всяка една 
била половинката 
на другата. По-късно 
тези две части се раз-
делили, поели в раз-
лични посоки и ево-
люирали разделени. 
Ако в даден момент 
от тяхната еволюция 
те стигнат дотам, че да 
се разпознаят отново, 
това е, защото всеки 
от тях в дълбините на 
съществото си носи 
образа на другия, все-
ки е сложил печата си 
в другия. Така всеки 
човек носи в себе си 
образа на душата си 
половинка. Образът 
може да е зацапан, 
но е там. По тази при-
чина всеки, който се 
въплъщава на земята, 
носи в себе си смът-
ната надежда, че ще 
срещне някъде душа, 
която ще бъде всичко, 
от което се нуждае, и 
че с тази душа ще на-
мери перфектна хар-
мония и неописуемо 
сливане. 

Всички вие знаете 
това. Всеки един от 
вас очаква един ден 
да срещне възлю-
бената душа, чието 
лице вече познава. 
Но вие носите този 
образ толкова дълбо-
ко заровен вътре във 
вас, че не можете да 
го видите много ясно. 
Понякога вие вижда-
те някого на улицата 
и възкликвате: “Ето 
това е, ето това е!”, 
тъй като неочаква-
но образът във вас е 
реагирал на лицето, 
което току що сте ви-
дели. Тогава на мига 
целият ви живот се 
променя и вие прави-
те всичко, за да наме-
рите човека. Когато 
го намерите и гово-
рите с него, всичко 
става прекрасно, вие 

Душата – Половинка

можете да чувствате 
циркулацията на жи-
вота във вас, способ-
ни сте да прогресира-
те във всяка област. 
Но впоследствие, 
след известен пери-
од на интимност, вие 
откривате, че не това 
е човекът, когото сте 
търсили. Тогава се 
разочаровате и под-
новявате търсенето. 
След време отново 
срещате някой и за 
втори път си мислите, 
че сте намерили ва-
шата душа половин-
ка. Същата радост, 
същото вдъхновение 
се надига във вас и за 
пореден път се влюб-
вате. Но същата исто-
рия се повтаря и вие 
разбирате, че не това 
е съществото, което 
сте търсили. 

“Но щом е така, каз-
вате вие, той просто 
не е бил моята душа 
половинка!” И да, и 
не. Това е била дру-
гата част от вашето 
същество – вашата 
половинка, идваща 
от друг свят, за да ви 
посети чрез лика на 
друг човек. Обикно-
вено се въплъщава 
само едната част, а 
другата чака реда си. 
Какво се е случило, 
когато сме мислили, 
че сме срещнали ду-
шата си половинка? 
Тя е мислила за нас от 
другия свят, желала 
ни е щастие и всичко 
най-добро и благо-
дарение на мистери-
озната връзка, която 

съществува между 
нас, сме почувствали, 
че се устремяваме 
към по-висшия жи-
вот, към красотата. 
По този начин поло-
винката ни прониква 
в другото същество и 
за известно време се 
проявява чрез него. 
Ето защо, например, 
жената неочаквано се 
влюбва в някой мъж, 
мислейки си, че е на-
мерила Любовта в 
него. Причината е, че 
нейната душа поло-
винка е влязла в този 
човек, дошла е на зе-
мята за кратко време 
и изпраща чрез него 
любовни съобщения, 
без той дори да знае 
какво става в него. Но 
обикновено жената 
или мъжът, тъй като 
тези неща се отнасят 
и за двата пола, се 
нуждаят да изразят 
Любовта си физичес-
ки, което автоматично 
означава, че душата 
- половинка си отива 
с дълбоко съжаление. 
Още щом мъжът се 
възползва от грешка-
та на жената да го при-
еме за нейната душа 
половинка, тя малко 
по малко осъзнава, че 
мъжът е лъжец, кра-
дец и че нейният ис-
тински възлюбен си е 
отишъл. Може би той 
ще се върне чрез друг 
мъж ... 

Тези нещастни 
опитности ще се пов-
тарят, докато мъжът 
и жената не осъзнаят 
свещената страна на 

Любовта. В този мо-
мент двете половини 
действително ще се 
намерят отново, ще 
се обичат, ще се об-
гърнат в светлина, ще 
плуват в щастие, без 
да имат желанието 
да отидат по-далеч 
от фините и деликат-
ни контакти, защото 
ще знаят, че това ще 
скъса връзките, ко-
ито ги обединяват с 
изначалната светли-
на. Колко сърца му 
трябва на човек да 
разбие, колко грешки 
да направи, преди да 
достигне това състо-
яние на съществува-
не? Вместо това той 
казва: “ Аз изядох и 
изпих, което ми се 
полага, преситих се, 
но още съм мизерен, 
никога не съм бил с 
някой, който да ми 
донесе истинско щас-
тие!” Да опиташ всич-
ки жени на света и да 
не намериш истинско 
просветление, е кри-
минално. Но хората 
са свикнали да се за-
доволяват с мимолет-
ни искрици. 

Душата половинка 
прави човека цялос-
тен, така както никой 
друг на света не може 
да го направи. Така 
всички същества, ко-
ито сте срещали през 
многобройните си 
въплъщения, всич-
ки съпрузи и съпру-
ги, които сте имали, 
всички любовници 
и партньори, са ви 
напуснали, защото 

те не са били за вас. 
Вие сте прекарали 
известно време за-
едно, като съд с не-
подходящ похлупак. 
Докато двете души, 
които Бог е създал 
заедно, са направени 
изцяло един за друг 
и нищо не може да ги 
раздели, раздялата 
не ги плаши. Когато в 
брачната двойка има 
страх, че някой може 
да му открадне парт-
ньора (и това по ни-
какъв начин не може 
да бъде спряно), това 
е, защото той всъщ-
ност не е истинският 
любим, не е душата 
половинка. Жената 
обича мъжа, но той я 
напуска заради друга. 
Мъжът обича жената, 
но тя го напуска ... Но 
душите половинки, 
напротив, се разпоз-
нават един друг с аб-
солютна увереност 
и никога няма да се 
изоставят. 

Човек среща ду-
шата си половинка 
дванадесет пъти през 
земните си въплъще-
ния, но обикновено 
това става близо до 
смъртта, тъй като 
условията на наше-
то съществуване не 
позволяват реали-
зирането на такава 
перфектна, абсолют-
на Любов. Пиесата 
на Шекспир “Ромео и 
Жулиета” се занимава 
с този сюжет, срещата 
на душите половин-
ки. 

Ще дойде ден, ко-
гато тези обедине-
ни души ще раждат 
деца по различен от 
сегашния начин. Те 
ще бъдат обгърнати в 
светлина, ще обменят 
тази светлина един с 
друг и от така обра-
зуваната атмосфера 
ще се родят силови 
потоци, които ще ги 
заобиколят. Тогава 
това, което мъжът 
предаде на съпругата 
си ще бъде абсорби-
рано от нея в най-го-
ляма чистота и тази 
чистота ще привлече 
присъствието на тре-
то същество, тяхното 

бъдещо дете. Есте-
ствено, това дете ще 
има идеален афини-
тет със своите майка 
и баща. В момента, в 
който се появи Духът 
на тяхното бъдещо 
дете, майката ще по-
лучи в слънчевия си 
сплит флуид, който 
ще обгърне детето и 
няколко минути по-
късно детето ще се 
появи пред родите-
лите си, на вид точно 
като тях. 

Разбира се, засега 
хората не са в състоя-
ние да създават деца 
по този начин, но нещо 
подобно се случва на 
спиритичните сеанси. 
Ясновидец може да 
види, че докато меди-
умът е в транс, той от-
деля от слънчевия си 
плексус флуид, енер-
гия, подобна на светъл 
облак, който дава въз-
можност за кратко 
време на призрака да 
се прояви и дори да 
бъде фотографиран. 
Призракът, въплътен 
по този начин, не може 
да бъде видим много 
дълго, тъй като меди-
умът бързо реабсор-
бира флуидната мате-
рия, която е отделил. 
Но за в бъдеще, когато 
хората създават деца 
по този начин, тази 
материя няма да бъде 
вземана назаем, а ще 
бъде давана като по-
дарък, завинаги. Оче-
видно е, че за да бъде 
това възможно един 
ден, хората трябва да 
работят, за да постиг-
нат абсолютна чисто-
та. Начинът, по който 
ние сега създаваме 
деца, е животински. 
Защо зачатието се 
прави на тъмно, със 
загасени лампи, на 
скрито? Защото хора-
та чувстват смътно, че 
не това е начинът, оп-
ределен за синовете 
на Бога. Господ не е 
нито толкова жесток, 
нито толкова скъпер-
ник, че да не даде на 
хората някакъв друг 
метод, но те са загуби-
ли тайната, потънали 
са твърде много в ма-
терията.
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ПОКАНА
На 22 октомври (четвъртък) от 
17.30 часа в Дом-музей “Пеньо 
Пенев”, гр. Димитровград, намиращ 
се на ул. “Димитър Благоев”, ще се 
проведе вечер на приятелството 
между Русия и България. На нея 
ще бъдат представени новите 
книги на Издателска къща 
“Новата цивилизация” – “Полет 
над пропастта” от руския поет 
и писател Ефим Кушнер; “Петър 
Димков – Родолюбецът, Лечителят, 
Мислителят”, която ще бъде 
представена от Тодор Ялъмов 
– зам. председател на НГИК “Петър 
Димков”; и новата поредица 
“Звънтящите кедри”, която ще 
бъде представена от издателя акад. 
Атанас Панчев.
Поканват се всички читатели и 
привърженици да присъстват.

Вход свободен  

Дана  НИКОЛОВА

На Димитровден 
дядо Димитър на-
вършваше 77 годи-
ни и си помисли, че 
тези две цифри като 
две брадви висят над 
него, но щом вече ги 
е прескочил, може 
да живее още дъл-
го, макар че хич не е 
добре със сърцето. 
Три празника в един 
му се събират – хем 
божи празник в чест 
на светията, хем рож-
ден, хем имен ден. 

За тройния си 
празник се бе при-
готвил да посрещне 
сина, дъщерята, зетя 
и внучетата. В пещ-
та имаше пълнено 
агънце, а на огни-
щето къкреше она-
зи чорба от агнешки 
дреболии с много 
лук и корени от ме-
рудия, които децата 
му много обичаха и 
всеки път омитаха 
до последната лъжи-
ца. Изнесе от зимни-
ка царска туршия и 
кисели краставички, 
които беше предви-
дил рано да наложи 
в буркани, и наточи 
от гъстото пенливо 
вино. На масата сло-
жи и паница с гъсто 
овче кисело мляко, 
чиния с буци сирене. 
После извади гореща 
питка от фурната, на-
пръска я със светена 
водица, която си бе 
взел от църквата при 
последната литургия, 
прекръсти се и зави 
питката с шарена 
платнена кенарена 
кърпа. Така правеше 
покойната му жена. 
Сега бе останал сам в 
къщата и за стопанка, 
и за стопанин - той се 
занимаваше с цяла-
та къщна работа. Но 
му харесваше да е 
къщовник, от години 
се бе научил всичко 
сам да си приготвя. 

Докато обличаше 
новите си дрехи в 
спалнята -  държеше 

да е преме-
нен за праз-
ника - чу 
пристигане-
то на колите 
и радостния 
лай на Джо-
ко. Развъл-
нуван, дядо 
Димитър с 
т р е п е р е щ и 
пръсти за-
почна да за-
копчава коп-
ринената си 
риза, която 
слагаше само 
на много спе-
циални слу-
чаи, но които 
все по-рядко 
се случваха 
напоследък. 
Искаше да 
е чист, бял, 
п р е м е н е н 
за своя дво-
ен празник 
- рожден и 
имен ден в 
едно, още 
повече и за празника 
на светията. 

- Пустият му тате! 
Виж каква богата тра-
пеза ни е приготвил! 
- чу гласа на дъщеря 
си, а той се просъл-
зи от умиление, че 
са го похвалили. Не 
се обади, а продъл-
жи бавно да облича 
празничните си дре-
хи. Беше се справил с 
копчетата и сега сла-
гаше вратовръзката. 
Всичко трябва да си 
е на място, както ви-
наги е правел през 
всичките годините. 

- Ухае на печено 
агънце! - прозвуча 
гласът на зетя. - Само 
баща ти може да пра-
ви такива вкусотии.

Синът му попита:
- Къде е тате?
Дядо Димитър чак 

тук в спалнята усе-
ти мириса на скъпия 
му парфюм. Не ха-
ресваше контенето 
му и това, че още е 
ерген, но се гордее-
ше с успехите му на 
преуспял строителен 
предприемач.

ПОЛЕТ ПО 
ДИМИТРОВДЕН

- Навярно е от-
скочил до кръчмата 
за лимонада - каза 
дъщерята. - Горкият 
тате! Какво ли би ка-
зал, ако знаеше, че 
продадохме къщата?

- Е, стига, де! - сгъл-
ча я брат й. - Нека не 
си разваляме хуба-
вия ден отсега. Добри 
пари взехме за къща-
та и това ще помогне 
на тате да преглътне 
тази неприятност. Не 
знам как ще я кара в 
старческия дом.

- Ти пък, Сашо! 
Нали видя как се гри-
жат там за старите 
хора. Там тате няма 
да е сам. Ще си гово-
ри по цял ден с други 
старци като него.

- И готини бабки 
има! - изкикоти се зе-
тят. - Може да хареса 
някоя.

Дядо Димитър 
спря да се движи, 
слушаше сащисан.

- Ей, дядо, защо 
Джоко има рана на 
ухото? - се втурна при 
тях внукът Мишо.

- Няма го дядо ти 

- каза зетят. - Я, иде-
те със сестра ти до 
кръчмата да го дове-
дете. И не се бавете, 
защото коремът ми 
стърже.  

Обезсилен и сма-
зан от това, което 
току-що беше чул, 
дядо Димитър се 
свлече на пода. Нещо 
силно го сряза в гър-
дите, коварна сила 
притисна жестоко 
болното му сърце и 
накара всичкото дви-
жение там да спре. За 
миг му се стори, че е 
паднал в собствения 
си гроб, но после бав-
но го обзе томително 
облекчение. Същата 
сила започна да го 
издига нагоре към 
онази ярка бяла свет-
лина, за която само 
беше чувал. Усети се 
лек и прозрачен като 
перце и се остави на 
силата да го понесе 
нагоре. Като се ог-
леда, видя, че е под-
хванат от самия Све-
ти Димитър, яхнал 
червен кон, какъвто 
дядо Димитър - не-

мига, в който я срещ-
на на брега на реката, 
излязла с други мо-
мичета да избелват 
памучното платно. 
Застана на високото 
и ги загледа. Момите 
накисваха платното, 
слагаха го на камък и 
го биеха с бухалката, 
после го плакнеха в 
реката и след това го 
разстилаха на поля-
ната, а като позасъх-
неше, го топяха отно-
во във водата. Така 
платното ставаше 
по-бяло и по-меко. 
Там Димитър напра-
ви своя избор в жи-
вота. Най-успешният!

Сега дядо Димитър 
отново срещна своя-
та любов. Хвана се 
до нея на хорото и не 
можа очи да откъсне 
от изгората си. Душа-
та му грейна и запя 
Одата на радостта. 
Свети Димитър му 
беше направил най-
хубавия подарък за 
именния и за рожде-
ния му ден. Събра го 
отново с жената на 
живота му.

На двора Джоко 
жално виеше, вдиг-
нал муцуна към не-
бето. А оттам, от са-
мата брада на Свети 
Димитър, започнаха 
да се сипят на земята 
първите снежинки.                                                          

говият дядо, имаше 
преди десетилетия. А 
светията, докато пре-
пускаше из есенните 
облаци, от брадата 
му диря правеха бели 
снежинки. Докато се 
издигаше дядото, из-
пълваха го чувства 
на възторг, любов, 
смирение и покой. 
Около него започна 
да се вие празнично 
хоро. Потърси своя-
та баба. Срещна я 
веднага, в мига щом 
само си помисли за 
нея. А тя му изглеж-
даше млада и усмих-
ната, както я знаеше 
от първите им мла-
ди години. Загледа 
се в незабравимата 
усмивка на своята 
голяма и единстве-
на любов и в онази 
малка трапчинка на 
едната страна на ли-
цето й, която толко-
ва много харесваше 
и обичаше да гали и 
целува. Припомни си 
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Естествено е пре-
миерата  да се със-
тои в Бургас, тъй 
като авторът й Ма-
риана Праматарова 
живее в този град, а 
и защото книгата е 
включена в афиша на 
Есенните литератур-
ни празници, орга-
низирани от Община 
Бургас и Бургаската 
писателска общност. 
Празниците имат 
вече тринадесетго-
дишна история и се 
провеждат от 1-и до 
31-и октомври  всяка 
година.

Книгата „Бургаски 
музи по света” е фи-
нансирана от Общи-
на Бургас и ИК ”Но-
вата цивилизация”. 
За представянето на 
книгата в Регионална 
библиотека „П. К. 
Яворов” на 9 октом-
ври пристигна изда-
телят Атанас Панчев. 
Пред многобройната 
публика той сподели, 
че е харесал идеята 
за създаването на 
своеобразен сбор-
ник с избрани интер-
вюта, коментари и 
творчески портрети 
на известни бургаз-
лии от различни сфе-
ри на изкуството, кои-
то са се установили 
в различни точки на 
света, но се завръщат 
в родния Бургас. За 
втори път ИК „Новата 
цивилизация” работи 
с Мариана Прамата-
рова. Преди година 
излезе книгата „Ис-
кри от вечността” със 
статии и репортажи 

  ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА  
„БУРГАСКИ  МУЗИ  ПО СВЕТА”

фотографията. Като 
дългогодишен теле-
визионен журналист 
авторката е интервю-
ирала именити бур-
газлии като Недялко 
Йорданов, Георги 
Дюлгеров, Владимир 
Гоев, Елжана Попо-
ва, Кичка Бодурова, 
Михаил Гецов, Райна 
Кабаиванска и много 
други. В този смисъл 
тя твърди, че Бургас 
е своеобразен град 
на музите, тъй като в 
този град са родени 
най-много от значи-
мите представители 
на изкуството в Бъл-
гария. Изборът на за-
главието на книгата 

ма по обем, четивна 
е и в нея са включени 
по един-двама пред-
ставители на всички 
видове изкуства. Из-
данието е луксозно 
и с цветни фотогра-
фии. На корицата е 
картината на Румен 
Статков (също извес-
тен бургазлия) „Не-
бето целува водата”.

Хубави думи за ав-
торката и нейната ра-
бота каза и Евгений 
Апостолов – предсе-
дател на сдружение 
„Артпиерия”, където 
Мариана Праматаро-
ва членува вече пет-
надесет години заед-
но с известни поети, 
журналисти, худож-
ници, музиканти и 
актьори от Бургас. 
Освен членовете на 
сдружението и пред-
ставители на ИК „Но-
вата цивилизация” 
премиерата на сед-
мата книга на изве-
стната журналистка 
и поетеса уважиха 
бургаските медии, 
журналисти, писате-
ли, художници и ней-
ни приятели. Събити-
ето беше среща и на 
част от интервюира-
ните – балетистът Ро-
сен Методиев, скулп-
торът  Ненчо Русев, 
народните певици 
сестри Ставреви 
(ученички на стран-
джанската народна 
певица Магда Пуш-
карова), най-млади-
ят странджански не-
стинар, фотографът 
Тодор Ставрев и др. 
поздравиха Прамата-
рова. От мултимеди-
ен екран своите по-
желания към бургаз-
лии отправиха тези, 
които не успяха да 
присъстват.

Издателство „Но-
вата цивилизация” 
пожелава нови твор-
чески успехи на Ма-
риана Праматарова 
и попътен вятър на 
новата й книга.

От екипа на 
в.”Родово имение” 

ници, музиканти, 
поети и др. Според 
митологията музите 
са девет, но в съвре-
менния живот са 
много повече – твър-

не е случаен, защото 
„Бургаски музи” се 
наричаше и водено-
то от нея авторско 
предаване по теле-
визия „Скат”.

Мариана разказ-
ва, че й е било много 
трудно да направи 
подбора от много-
бройните интервю-
та, които е взела, но 
се е спряла на тези, 
които според нея са 
стойностни, значими 
и за тях си струва да 
се пише. Освен това  
телевизионните пре-
давания имат кратък 
живот, докато книга-
та е класика.

Книгата не е голя-

за Странд-
жа планина 
и Южното 
Ч е р н о м о -
рие, която 
се радва на 
голям чи-
т а т е л с к и 
и н т е р е с , 
заедно с 
предлага-
ната мул-
тимедия.

Вторият съвмес-
тен проект на Мариа-
на Праматарова с ИК 
„Новата цивилиза-
ция” също е свързан 
с публицистиката. 
Книгата съдържа ин-
тервюта с известни 
и обичани актьори, 
режисьори, худож-

ди Праматарова, 
която е включила в 
книгата и интервюта 
с представители на 
модерните изкуства, 
каквито са киното и 
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СЪДЪТ
Димитър БОЯНОВ

Съдът се разположи по златните кресла
и в залата се възцари мълчание. 
Изправена пред него бе възрастна жена, 
облечена в смирени одеяния.

- Кажи, жена, кое от твоите деца
ти най си любила в детинските деяния? 
Жената вдигна взор към строгите лица 
и в залата се възцари мълчание.

- Кажи, жена, кое от твоите деца,
за теб се би обрекло на болка и страдание? 
Жената вдигна взор към строгите лица 
и в залата се възцари мълчание.

- Кажи ни за кое дете във този час 
живота си би дала без страх и колебание?
- За всичките! - жената каза с ясен глас 
и наруши в съда гробовното мълчание.

Авторката Стоянка ДИНЕВА е родена 
в гр. Батак. Завършила е две висши 
образования и аспирантура. Има научна 
степен “Кандидат на икономическите 
науки”.
Заемала е редица отговорни длъжности 
в стопанския и обществен живот на 
Старозагорски, Хасковски и Пазарджишки 
окръзи. През целия си живот е писала и 
публикувала статии, изследвания, есета, 

пътеписи и пр. в местния и централния 
печат. Участва в литературния живот 
на гр. Пазарджик, Пещера, Батак. Урежда 
на обществени начала библиотека 
“Родопско слово”. Член е на Съюза на 
независимите писатели – София. 
Наградена е за литературно творчество 
от общините Батак и Пещера.
Има издадени над 20 книги – стихове и 
проза.

ПРОБЛЯСЪЦИ

Стоянка ДИНЕВА
Лирични отблясъци идват
най-често след тихия сън,
като дъх на ожъната нива,
като пролетно-песенен звън.

Избликват родените чувства
и стават трептящи слова,
щом седне поетът над листа
дори с побеляла глава. 

СЪДБА

Стоянка ДИНЕВА
Затворих във шепи живота –
по дланите имаше толкова земни пътеки!
А той, на Пегаса си кротък,
все по една понакуцваше сам, без посоки...

Ударих с камшика... И ето -
наместо ритници, Пегасът започна да плаче.
Летеше на него самотен и тъжен поета,
а имаше толкова много земни пътеки да крачи...

РАЗМИСЛИ
Стоянка ДИНЕВА

Пораснах отдавна, прераснах и даже смалих се,
а старата ябълка още към детството дърпа насън...
Животът остана невтасал, превтасал и кисел,
и вече в гори тилилейски ме вика камбанния звън.
Опитах пенливото вино – горчиво и тъмно,
поднасяно в оня прастар, праизвестен Сократов стакан.
За моята бедна душа сто псета се сдавиха стръвно,
а аз все се скривах в полите на стария роден Балкан.
Горях от светкавичен огън на плюса и минуса,
потъвах и плувах несръчно в житейската мътна река,
гнетяха ме зимния залез и на неверие вируса,
но ето ме пак на познатия стар кръстопът на века.
Въпросите остри сякаш останаха същите,
макар че към залеза слънцето бързо разплита кълбо.
Замесих горчилки и мед във хляба насъщен,
подквасен с ръжда от везните за зло и добро.
Но живия спомен за старата ябълка помня –
тя ми помага и пази, когато проплаквам в съня си,
и ми нашепва, че все пак край мене светът е огромен,
че златното руно не бог, а човек е осъден да търси...

ПАЛАВНИЦА

Любка ДИНЕВА-
ТОДОРОВА, София 

Палавата Есен
с четка и боя
изрисува с песни
цялата гора.

Тук кафяво - може,
там пък – жълт листец.
На шипката сложи
булчински венец.

Сред полята никнат
есенни цветя.
Цветната палитра
сякаш оживя.

Димитър БОЯНОВ 

***
Зазвънтяват кристалните малки вълшебни звънчета
и в душите ни става отново просторно и светло, 
и Снежанка спасена е пак от добрите джуджета, 
и светът възроден се усмихва отново приветно.

Само тези слова поетични ли с думи омайни 
тъй внезапно променят сърцата ни с толкова рани? 
Може би, може би тук се крият и по-други тайни, 
неизвестни на никой, дори на поети избрани.

Може би, може би тук се крият и по-други тайни, 
закодирани, може би, на кръвта във червения ручей? 
О, звучете слова, стихове и куплети омайни, 
“Приласкай ме, вълна, облъхни ме, море на съзвучие?”

РАЗДЯЛА
Димитър БОЯНОВ

Ти оставаш сама на перона
и твоята малка ръка
се отпуска смирена,
като бяло крило на ранена,
безнадеждно простреляна чайка.

Безсърдечният влак ни разделя, 
тъмнината расте между нас, 
но след влака лети устремена 
една златна стрела.

Една златна стрела и от нея 
няма нигде спасение в мрака, 
че това е прощалният поглед, 
който в края на пътя ме чака.

Димитър БОЯНОВ
***
Пристъпила бе тъмнината
от ъглите на стаята 
и седна между нас на масата 
сред стаята.
Но аз те виждах съвсем ясно 
през синята здрачевина. 
Сияеше лицето ти 
като изплакана сълза. 
С невидими ръце тогава, 
във този час абсурдно тих 
аз те прегръщах до забрава 
като в Есенинов стих 
и молех, молех за пощада 
с безмълвни трепетни слова 
и теб, и този час изстрадан, 
и нежността на вечерта.
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Здравей, дядо Петре!
Милеслава Георгиева БОГДАНОВА
16 год., ул. „Звънчарска” 13, гр. Гоце Делчев, 
Благоевградска област

І награда (15-19 години)
на Национален конкурс за литературни творби по повод 

120-годишнината от рождението на Петър Димков – Лечителя

Здравей, дядо Петре! 

Пиша ти, защото виждам, че хората са на 
изчезване вече, а пък никой не иска да ми по-
вярва, и се чувствам много сама. Знам, че ти 
ще разбереш какво искам да ти кажа, затова 
и пиша на теб. За мен ти си оня, който позна-
ва човека и душевността му повече от всеки 
друг, раждал се и живял някога на този свят. 
Вярвам, че ти ще разбереш мъката ми и ще 
ми помогнеш да спася и малкото останали 
хора на тоя свят.

Знаеш ли, светът много се е променил, 
откак те няма. То, всяко време има своите 
велики личности и деградиращи представи-
тели, ама в нашето вторите са по-често сре-
щани. Та затова ти казвам, че хората са вече 
на изчезване. От ден на ден си отиват истинс-
ките човеци, онези, готови също като тебе да 
умрат, но и да живеят за Отечеството ни. Ду-
шите ни са така болни! Разяждат ни отвътре, 
като червеи узрели ябълки, корупцията, ом-
разата, болката, студенината в отношенията 
ни с останалите. И живеем, сякаш всеки е сам 
за себе си – няма близки, няма семейство, 
няма приятели – всичко е в името на пари-
те...

А пък аз не съм такава. Мене ме боли да 
гледам как огромна част от българите хабят 
живота си в стремеж да не се сближават с 
тези в обкръжението им. Вече гарван гар-
вану око вади, дядо Петре! Вред цари само 

жестоката борба за по-големи блага... Знаеш 
ли колко е трудно да видиш как светът, гра-
ден хилядолетия наред, се руши от нищото, 
от стремежа за богатство и власт? Хора има 
много, народът се плоди, ама все по-празни 
стават душите ни, все повече приличаме на 
животни! Търсим плячка за материалното, 
да заситим телата и сетивата си, а пък души-
те ни остават пусти, ненахранени, самотни, 
болни... Къде си, дядо Петре?! Как ли щеше 
да се почувстваш, ако можеше да видиш бъл-
гарската младеж? Сигурно поток от сълзи 
щеше да се лее от очите ти. Помниш ли, ти ни 
остави един ключ и каза с него да отворим 
сърцата си, за да станем творци на съдбата 
си. Помоли ни да засилим хигиената на души-
те си, да се отърсим от завистта и омразата, 
от сребролюбието и егоизма, каза да ни учат 
нас, децата, да използваме умело този ключ. 
Но уви, знаеш ли каква е днешната младеж? 
Едва на девет години децата са вече завър-
шени убийци, ден подир ден улиците се пъл-
нят с тълпи невръстни наркомани, ученици 
пребиват безпричинно учителите и друга-
рите си... А най-лошото е, че ключът, който 
ни остави, сякаш се изпари. И вече нямаме с 
какво да отключим вратата на любовта в сър-
цата си. Пък ти знаеш, че няма ли любов към 
ближните, стремеж към съвършенство, все 
едно нищо няма.

Трябваш ни, дядо Петре, трябваш ни 
повече от всякога!

Може би все пак има някакъв шанс да на-
мерим пътя към спасението! Но без теб това 
изглежда твърде невъзможно. Ти лекуваше 
болните, даваше очи на слепите, надежда на 
отчаяните, спасяваше душите им... И днес има 
много лечители и билкари, но те не лекуват 
като теб. Готови са да измислят всевъзможни 
лекове, само и само да ти вземат парите. И 
никой не е способен да вземе малкото си фе-
нерче и с проста лупа да постави мигновено 
точната диагноза. Това е причина хората да 
страдат толкова много – често се случва да 
ни лекуват от неща, които нямат нищо общо 
с истинската ни болест. И така, ден след ден, 
бавно убиват душите, за да ни отнемат и мал-
кото вяра в доброто и красивото.

Какво ли ще видиш, ако погледнеш в очи-
те на съвременния човек, дядо Петре? Дали 
ще се сдържиш да не се разкрещиш с пълен 
глас, че това, което съзираш, е невъзможно, 
глуповата шега, която е проява на нечий лош 
вкус? Може би ще наведеш смирено глава и 
ще признаеш, че си се лъгал в твърденията, 
че нелечима болест няма. Може би ще изкри-
виш устните си в най-тъжната усмивка, която 
някога е виждало човечеството, и ще кажеш, 
че всичките ти повели за дълъг живот прос-
то вече нямат никаква стойност. Може би ще 
заплачеш...

То, и на мен ми се плаче, искам да прочистя 
душата и очите си от всичкото видяно и пре-
живяно зло. Щè ми се да вярвам, че наистина 
ще живея сто години и ще имам достатъчно 
време да поправя всички допуснати грешки. 
Но, уви, не мога. Разбирам, че на нас, съвре-
менните хора, не ни е писано да живеем тол-
кова дълго. Лекарства има за повечето бо-
лести, ала за най-важната няма! Няма какво 
да спаси душите ни. А, кажи ми, как да живее 
човек, когато на сърцето му лежат хиляди 
грехове, а очите му се страхуват да поглед-
нат църква, камо ли пък да влезе той в нея! 
Тялото може да живее и хиляда години – мо-
дерните технологии могат да го постигнат. 
Но какъв ще бъде тоя живот на обвивка без 
пълнеж, на тяло без душа? А тебе, дядо Пет-
ре, те няма... Няма те – да спасиш малцината, 
които все пак разбират, че има още надежда. 
Малцината, които вярват, че заслужават тези 
сто години живот не за да трупат купища бо-
гатства, а за да вършат полезни дела.

Тъжно ли ти става, като четеш това писмо, 
дядо Петре? Загуби ли усмивката си? Сега 
вече и ти си като другите, като днешните хора, 
които се смеят на чуждото нещастие и болка. 
Ти казваше, че усмивката е здравословна, че 
твори здраве, ала днес хората не се смеят от 
сърце. Нацията ни е болна, светът е болен... 
Може би ти ще успееш да ни върнеш усмив-
ките, но теб те няма... Нима това значи, че 
сме обречени да се скитаме вечно в дебри-
те на болните си души? Колко тъжно! Няма 
усмивки, любовта чезне ден след ден, заме-
нена от стремежа към пари и власт – хората 
не вършат вече добрини. А малцината, които 
все пак се опитват, биват потъпквани и осми-
вани в повечето случаи. Никой не помага на 
другия по пътя към спасението на душата му. 
А ти казваше да творим добро... Сега, когато 
това изглежда невъзможно, май е по-важно 
да съхраняваме и малкото добро около себе 
си.

Мили дядо Петре, знам, че никога няма 
да се върнеш, за да спасиш малкото оста-
нали хора, не защото не искаш, а защото не 
можеш... Казват, че добрите хора никога не 
умират, че не се превръщат в пепел и дим. Те 
просто ни оставят светла диря и път, който 
да следваме неотлъчно. Ние, твоите наслед-
ници, сме се отклонили от него, но все пак 
има малка надежда да ни върнеш отново 
към правилната посока. Помогни ни, където 
и да си, да осъзнаем красотата, за да спасим 
света и душите си!

АБОНАМЕНТ 2010 година 
ВА
ЖН
О

Уважаеми читатели,
Започва абонаментната кампания за 
2010 г. В каталозите на всички пощен-
ски станции на страната в. “Родово 
имение” е под номер 618! 
Запомнете го и настоявайте пред слу-
жителите на РП да ви абонират. Това 
е единственият начин вестникът да 
пристига директно във вашия дом. На 
всеки читател, абонирал се за цяла го-
дина, нашето издателство ще изпрати 
безплатно книга от поредицата “Звън-
тящите кедри”. Книгата ще получи-
те, като изпратите квитанцията за 
целогодишния абонамент по факса или 
електронната поща с точния ви адрес 
за обратна връзка. В растяща финан-
сово-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!
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