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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.

Година V, брой 47 (212) 16 - 22 ноември 2009 г. цена 0.55 лв.

Излиза 
всеки 
понеделник

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

АБОНАМЕНТ 2010 година 
ВА
ЖН
О

Уважаеми читатели,
Започна абонаментната кампания за 2010 г. 
В каталозите на всички пощенски станции 

на страната в. “Родово имение” 
е под номер 618! 

Запомнете го и настоявайте пред служители-
те на РП да ви абонират. Това е единствени-
ят начин вестникът да пристига директно 
във вашия дом. На всеки читател, абонирал 
се за цяла година, нашето издателство ще из-
прати безплатно книга от поредицата “Звън-
тящите кедри”. Книгата ще получите, като 
изпратите квитанцията за целогодишния 
абонамент по факса или електронната поща с 
точния ви адрес за обратна връзка. В условия 
на растяща финансово-икономическа криза ние 
разчитаме на вас вестникът да продължава 
да ви радва с интересни материали. 

СРОКъТ ЗА АБОНАМЕНТ е от 
15 ОКТОМВРи дО 15 дЕКЕМВРи 2009 г., 

всеки работен ден, във всички пощи 
в страната. (виж точния адрес и на редакцията)

Благодарим ви предварително. 
Ще заслужим вашето доверие!

Спомени за 
Родния край

Много мили думи 
са казвани и писани 
за Родината, за род
ното място, за родо
словието. Те са про
изнасяни с умиление 
и радост, с гордост и 
възхищение, които 
трогват душата на 
млади и стари при 

спомени. Родината е 
там, където си роден, 
първо мляко „засу
кал” и първи крачки 
направил. Където е 
родът ти!

Село Златна ли
вада е сравнително 
младо по години, но 
богато с история и 

събития, с местности 
и забележителности, 
които го правят из
вестно в района, в 
Родината и в много 
страни в Европа и 
света, чрез хората, 
излезли от него.

Продължава на 
стр. 4

Свят поздрав 
за празника 
на града ни

РУМЄ
Годината 2007 

беше обявена от 
ЮНЕСКО за година 
на Емилиян Ста-
нев и Джелаладин 
Румє. Известният 
български писател 
навърши кръгли 100 
години, а „перси-
ецът” Румє - 800. 
И докато се чув-
ствахме поласка-
ни от честване-
то на първия, то 
юбилеят на вто-

рия беше гръмко 
отбелязан в съсед-
на Турция и в це-
лия ислямски свят. 
Всъщност, пак про-
пуснахме да поче-
тем един българин, 
подписвал се като 
такъв; твърдял, че 
е именно такъв; 
неразбран и про-
куден от своите 
в отечеството си 
Балкхара и родния 
си град Балкх. Как-

то се казва – нищо 
ново под слънцето. 
Нито тогавашни-
те останки от 
великия български 
род припознаха ге-
ния, нито днешни-
те българи счетоха 
за необходимо поне 
да споменат, че 
Румє е бил човек 
от нашата кръв и 
черга.

Продължава 
на стр. 6

СЕКУЛАРИЗАЦИЯ И СЪСЕДСТВО 
НА ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛЯМ 

В БЪЛГАРИЯ

Десислава 
ПаПазова

Православието 
и ислямът, по едни 
или други при
чини, си взаимо
действат като две 
найшироко разп
ространени рели
гии в България в 
продължение на 
столетия. Проти
вопоставящи се, 
враждебни една 
на друга или отли
чаващи се с висо
ка степен на толе
рантност, тези две 
религии имат ве
ковно отработен 
модел на взаимо
отношения в Бъл
гария.

Продължава 
на стр. 9На стр. 3
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА 
НА ЖИВОТА

ЕЗИЧНИцИТЕ

Основното обвинение по адрес на Анаста-
сия се гради върху това, че тя е езичница, и то 
без всякакви доказателства или разглеждане 
на нейните идеи. Макар че Анастасия ясно и 
отчетливо се нарече ведруса.

Е и какво, като е езичница? Япония и сега 
е почти езическа страна. Руската империя в 
периода на своя разцвет също е била ези-
ческа. Нашите майки и бащи също са били 
езичници. При това не просто езичници. В 
периода на разцвет на Египетската държава 
и Римската империя в Русия все още е била 
съхранена ведическата култура.

Дали трябва да се гордеем със своята ези-
ческа история, с произхода си, или да се сра-
муваме?

Внушават ни, че трябва да се срамуваме от 
своя произход.

Думите “езичество” и “езичник” се стана-
ли думи символи. Символи на нещо лошо, 
ужасно. Думата “християнин” също е станала 
дума символ. Но тя символизира духовност, 
порядъчност, просветеност на ума, прибли-
жаване към Бог.

Днес ние можем да наблюдаваме човека 
християнин. По плодовете от неговата дей-
ност съдете за достойнствата му.

Можем по собствения си начин на живот 
да съдим… Не, всъщност нищо не можем да 
оценяваме! Ние просто не можем да го срав-
няваме с толкова осъждания начин на живот 
на нашите бащи и майки езичници, защото 
се крие от нас.

В резултат, с историята на нашата страна, 
такава каквато ни се поднася, ни се внушава 
следното:

Нашите предци са били някакви ужасни 
тъмни субекти, но ето, дошли просветите-
лите, донесли идеологията, разработена в 
Израел - християнството. Руският княз Вла-
димир взел, че покръстил цяла Русия. Неот-
давна ние празнувахме хилядолетие от пок-
ръстването на Русия. Но какво са хиляда го-
дини? Миг на фона на милиардите години. Е, 
нека си представим не един миг, а един ден. 
Много е важно да можете да свивате време-
то. Сега ще видите какво се получава.

Вие се събуждате в едно прекрасно слън-
чево утро и виждате гости на прага на дома 
си. Гостите ви говорят, че вашите родители 
са лоши, ужасни езичници, а трябва да бъдат 
християни, и не да общуват с природата, а 
да изкупват греховете си, защото родители-
те ви са толкова грешни, че и върху вас се е 
прехвърлил грехът.

И вие тутакси се съгласявате с пришелци-
те, тръгвате след тях в храма, целувате им 
ръка. Молите ги за благословия и се стараете 
дори да не мислите за своите родители. Из-
тривате ги от паметта си, като оставяте само 
понятието “ужасни езичници”. Ето каква кар-
тина се получава при свиване на времето.

За миналите хиляда години нашето внима-
ние се акцентира върху маса различни съби-
тия: разказва ни се кой с кого е воювал, как-
ви прекрасни съоръжения са строени, кой за 

кого се е оженил от князете или царете, кой 
и как се е сдобил с власт. Но в сравнение с 
отношението ни към нашите родители и тях-
ната култура това не е от съществено значе-
ние. Всички останали събития, катаклизми и 
несгоди ще са само следствие на основното 
– предателството към своите родители.

“Но ние не сме предавали родителите си 
- ще рече някой. - Тези събития са станали 
преди повече от хиляда години, по онова 
време са живели съвсем други хора”.

Е, какво пък, мога да перифра-
зирам, да разширя времето, но 
същността няма да се промени. 
Вашата далечна, много далечна 
прамайчица е била езичница. Тя 
обичала и разбирала природата. 
Тя познавала Вселената и значе-
нието на изгряващото слънце. Тя 
е родила вас… вас, далечния, да-
лечния. Родила ви е в прекрасна 
градина. И се е радвала красави-
цата прамайчица на вас, и баща 
ви е бил щастлив от вашето поя-
вяване.

Вашите прародители искали 
вие, така далечен от днешния, 
да направите прекрасното про-
странство още по-прекрасно. Те 
са правили така, че това прекра-
сно пространство да дойде при 
вас, днешния, да дойде, като се 
подобрява от поколение на поко-
ление и вие, днешния, да можете 
да живеете на Земята, превърна-
та в Божествена райска планета. 
Правили са това именно за вас. 
Те са били езичници, можели 
са да разберат мислите на Бога 
чрез природата. Вашите далечни, 
много далечни майка и татко са 
знаели как да направят щастлив 
и вас. Знаели са, защото са били 
езичници.

Баща ви е загинал в неравен 
бой с чуждоземни наемници, сра-
жавайки се за вашето бъдеще. Ва-

шата майка са изгорили на клада, затова че 
не искала да замени вашето прекрасно бъде-
ще с днешния ден.

Но днешният ден е настанал…
И потомците на езичниците днес коле-

нопреклонно целуват ръцете на потомците 
на онези, които са изгаряли техните майки и 
са убивали бащите им. Целуват и съчиняват 
песни за непокорността на Русия. Пеят песни 
за руския дух, а вече второ хилядолетие пъл-
зят робски на колене.

Каква ти свобода? Свестете се, вие, които 
сте под хилядолетен гнет, упоени като с нар-
котик от чуждестранната идеология!

Опомнете се, които все още можете, и по-
мислете. Как стане така, че Анастасия - си-
бирската отшелница, рускинята, след като 
каза само няколко думи за руската история, 
веднага се натъкна на противодействие и не 
някъде другаде, а в самата Русия?!

Ако тази страна (както ние смятаме) не е 
завладяна от чуждестранни идеолози, то то-
гава кой оказва съпротива? Излиза, че сами-
те руснаци се съпротивляват дори само при 
споменаването на миналото им и на техните 
родители. Излиза, че те - руснаците – съвсем 
са си загубили ума.

Продължава на стр. 19
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Лияна ФЕРОЛИ

Съвместна ини-
циатива - поздрав 
за Деня на Кърджа-
ли, (21.Х.) на двете 
най-големи основ-
ни училища: Стара 
Загора - ОУ „Кирил 
Христов”, и Кърджа-
ли - ОУ “Св. Св. Кирил 
и Методий”, беше 
изложбата на детски 
рисунки, наредена в 
Детския отдел на Ре-
гионална библиотека 
„Н.Й.Вапцаров”.

Преди няколко 

месеца млади старо-
загорски зографчета 
от 6, 7 и 8 клас посе-
щават Градината на 
Света Богородица – 
Светата атонска оби-
тел, където скицират 
своите наблюдения и 
впечатления, и кога-
то се връщат у дома, 
изработват и своите 
картини. Те изобра-
зяват различни све-
тии, църкви, морето, 
чайките.

Идеята за това пре-
насяне на светостта 
от българския ма-

настир на Атон - „Св.
Георги Зограф” е на 
Димо Узунов от Ста-
ра Загора. Той е един 
истински поклонник, 
показващ на дела 
своята вяра. Опреде-
ля се като съвреме-
нен таксидиот, про-
повядващ чрез най-
различни начинания. 
Води групи от свои 
съмишленици да по-
магат в работата на 
атонските монаси.

Продължава 
на стр. 22

Цветно ехо от Атон

Свят поздрав 
за празника 
на града ни
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Продължава 
от стр. 1

Географски то се 
намира в средата на 
Тракийската низина, 
на 2 км от левия бряг 
на р. Марица, на 15 
км южно от Чирпан, 
на 50 км източно от 
Пловдив и на десети
на километра запад
но от Димитровград.

Районът на селото 
е равнинен по по
речието на р. Мари
ца и хълмист около 
селото и северно от 
него. Има много баи
ри, могили, дерета 
и стръмни скалисти 
брегове на заобика
лящата го от изток 
и юг „Старата” река, 
извираща от Средна 
гора като приток на 
р. Марица.

От забележител-
ностите поизвес
тни са: манастирът 
„Св. Атанасий” – най
старият в Европа, 
строен през 344 г., 
разположен на 500 м 
от селото; североиз
точно от него е ска
листият хълм Хисаря 
с останки от стара 
византийска крепост; 
на 2 км западно от се

Спомени за 
Родния край

лото, на края на хъл
мовете Ямите, в на
чалото на низината, 
е изворът  река Бяла 
вода, от която тече
ше кристално чис
та, прозрачна (бяла) 
вода. Около нея има 
останки от тракийс
кото поселение Мен
галия; само на 200 м 
западно от извора 
се намира прочутата 
Алтън могила, в не
драта на която все 
още има неразкрити 
тайни за историята.

По хронология 
селото е основано 
през 1829 г. от четири 
български семейства 
от рода Съраивански 
 дошли от Беломо
рието след продъл
жително и тежко 
преследване (гоне
ние). Отначало стават 
махала на с. Целина 
(Куза) с името Алтън 
чеир (от наличието 
на многобройните 
ливади със сочна 
трева в Маришката 
низина). Найнапред 
семействата се засел
ват в котловината се
верно от манастира, 
край реката до него, 
между Радкова моги
ла, стръмния скалист 

хребет Хисаря и баи
рите от изток и север, 
обрасли с вековни 
гори. Но поради на
бези на разбойници 
от „друма” (пътя) от 
СофияПловдивОд
рин към манастира 
се измества още по 
на север (скрито), в 
поголяма котлови
на между стръмните 
брегове на Старата 
река  от височината 
с известната пеще
ра „Пасва дупка” и 
поляните пред нея 

до скалистия бряг 
със стърчащите „ку
кумявкини камъни” 
и голямата поляна 
пред тях Бегличкия 
харман.

По искане на хора
та от махалата през 
1840 г. селото е обяве
но като самостоятел
но в Чирпанска кааза 
(околия) със същото 
име Алтън чеир. То
гава това ново село, 
населено само от 
българи (между се
лата Инище и Бала

банли с доминиращо 
турско население), 
остава така до 1989 г. 
След Освобождени
ето, през 1897 г., по
лучава името Златна 
Ливада.

В неговото разви
тие могат да се оп
ределят 7 периода, 
свързани с възход и 
падения, с устремни 
начинания, застои 
или обрати, наситени 
с радости и скърби 
за всички. Те са зави
сими от менящите се 
по време условия на 
политическо, иконо
мическо, стопанско и 
духовно развитие на 
страната. Те са зави
сими и от дейността, 
предприемчивостта 
и чувството за сво
бода и независи
мост, за родолюбие 
и патриотизъм от 
жителите на селото. 

Освен за получа
ването на самостоя
телност през 1840 г. 
селото участва акти
вно за възстановя
ването на манасти
ра. В него през 1864 
г. отсяда Апостола 
на свободата Васил 
Левски.

В Рускотурска

та освободителна 
война през 1877/78 
г. от селото участват 
опълченци. При Съе
динението с Княжес
твото през 1885 г. има 
четници. Участващи 
има и във всички 
войни до 1945 г., и във 
въстанията от 1918 г., 
1923 г., и в съпроти
вата срещу фашизма 
1941 – 1944 г. В тези 
събития селото дава 
свидни жертви.

Само за 160 годи
ни, от 1829 до 1989 г., 
селото извървява бу
рен път на развитие 
от феодално робс
тво до освобожде
ние през 1878 г.  при 
следващо обединя
ване през 1885 г. с 
Княжество България 
и последвалите раз
вития, войни, застой 
и възстановяване 
до 1929 г. След това 
следват нови години 
на стопанско и духов
но развитие с много 
лишения и жестоки 
борби, с царски ре
шения и неприкрит 
монархофашизъм, 
наситен с насилия, 
убийства, мизерия, 
болести и глад за на
рода. През годините 

Кратка историко-географска справка
за село Златна ливада, община Чирпан
180 години (1829 – 2009)
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Спомени за 
Родния край

селото изживя ужа
сите на блокади, пре
стрелки и американ
ска бомбардировка.

Промяната на 
09.ІХ.1944 г. беше 
нова надежда, жела
на мечта за огромна
та част от народа. За
това тя се прие с ра
дост, с патриотизъм, 
с усилен доброволен 
труд от всички, за 
подобро, и то даде 
резултати. Народът, 
в огромното си мно
зинство, не се излъга. 
За няколко години се 
изгради помодерно 
стопанство. Срина
ха се синори и храс
товидни горички. 
Създадоха се големи 
блокове за пшеница, 
памук, слънчоглед 
и други. Засадиха 
се масиви с овощ
ни градини, масиви 
за пипер с модерно 
напояване. Изгради 
се стопански двор с 
кравеферми, складо
ве и помощни сгра
ди. Произвежданата 
продукция стана с 
подобро качество, с 
рекордни добиви и 
с осигурени пазари. 
В селото се заживя 
спокойно, без страх 
и кражби. С радост и 
сигурност за утреш
ния ден.

През 1989 г. стана 
нова промяна, “де
мократична”, с “мно
гобройни съветни

ци” и голяма реклама 
за подобро, за сво
бода на личността и 
нейните възможно
сти. Но вместо това, 
вече 20 години само 
се говори. Разруши 
се всичко готово, ху
баво, изградено от 
всички, за всички. 
Няма ги вече гради
ните, стопанският 
двор, кравефермите 
с дойни крави, овце
фермите с над 1200 
овце. Част от земята 
се изостави, запус
тя, буреняса. Всичко 
това  по нова поли
тическа воля и ръко
водство от управля
ващите, централно. 
Разбира се и с учас
тието на хора от село, 
обявили се и те за 
„демократи”, за власт 
при демократичен 
капитализъм. Тогава, 
след 1989 г., на хора
та не се казваше,  на
родът не осъзнава
ше последствията от 
промяната.

След такава про
мяна за частна собс
твеност за „реални” 
граници, за декар и 
ар земя се скараха 
цели родове, роди
тели  с деца, братя и 
сестри, наследници. 
Животът в село отно
во стана труден, не
спокоен, с проблеми 
и страх за утрешния 
ден. Развитието в 
село се върна с годи

ни назад във време
то! Бързо застарява. 
Видимо намалява и 
опустява.

Докога? Не е ясно! 
Може би до офор
мянето на нови вла
детели, „феодали” 
в 21 век? Животът 
подсказва, че за тези 
„длъжности” има 
желаещи, и учени, и 
ограничени, и поли
тици, и безразлични 
 с цел забогатяване, 
живот в охолство и 
власт.

Остава неясна-
та надежда за нова 

промяна. Надежда 
за нов местен орга
низатор, който да 
поеме обработване
то на земята, който 
да обича селото, да 
е закърмен с него и с 
хората. С ясни и чес
тни правила и ред, 
за да има тяхната 
подкрепа и взаим
но разбиране. Дано 
тази надежда се сбъ
дне поскоро!

Тази кратка ис
торикогеографска 
справка от личните 
ми спомени и от
крити отделни исто

променено остана 
манастирът „Св. Ата
насий” – визитната 
картичка за селото и 
за хората в него.

Станил
СТАНИЛОВ
(наследник 

от рода  
СърАИВАНСкИ)

Варна, 2009 г.

рически данни е за 
Родния ни край. За 
нашето тихо, мирно, 
красиво и родолю
биво село Златна ли
вада. Тя е в чест на 
неговите 180 години 
от заселването. Спо
мените са израз на 
благодарност към 
смелостта, трудолю
бието и грижовност
та на нашите родите
ли, нашите дядовци 
и баби, на родовете 
ни, към нашето неза
бравимо детство.

Отправям благо
дарността си и към 
нашите учители и 
възпитатели, които 
ни научиха на чет
мо и писмо и още на 
труд, постоянство 
и уважение към хо
рата. Прекланям се 
пред училището, в 
което учих, изграде
но по волята и труда 
на нашите бащи, дя
довци и прадядовци. 
Тези поколения ро
дители правилно са 
осъзнали, че знание
то е сила, напредък и 
култура за подобър 
живот.

Нека тези спомени 
са израз на гордост 
и умиление за бъ
дещите поколения, 
произлезли от Злат
на ливада, пръснати 
по села и градове в 
страната и в чужби
на.

От всички станали 
промени и развития 
в и за село Златна 
ливада, трайно и не

Съобщение

На 24 ноември 
(вторник) 2009 г. 
в Руския културен 
център - гр. София, 
ул. “Шипка” №34, 
ет. 3, в Музикалната 
зала ще се състои 
премиерата на 
книгата на Издателска 
къща “Новата 
цивилизация” - “нова 
вегетарианска 
готварска книга”, 
с автор Мария 
Димкова – съпруга 
на народния лечител 
Петър Димков. 
“Нова вегетарианска 
готварска книга” ще 
бъде представена 
от акад. Атанас 
Панчев – издател, 
Тодор Ялъмов – зам.-
председател на НГИК 
“Петър Димков” и 
художничката Лили 
Димкова – дъщеря на 
народния лечител.

ВхоД СВобоДен
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Мевляна Джалал ал-Дин Мухаммад Румє 
(на фарси: مممم مممم ممممم مممم مممممم) е 
ирански (персийски) поет и суфийски мис-
тик. Най-важното произведение на Румє 
е „Маснауи-е Малауи“ („Духовни стихо-
ве“) и представлява шесттомна поема, 
разглеждана от суфиите като втора по 
важност след Корана. Всъщност „Мас-
науи“ често е наричана Куран-е фарси 
(Персийският Коран). Суфизмът (арабс-
ки       , taṣawwuf; персийски ممممم, erfan) 
е мистично ислямс-
ко течение, обхва-
щащо широк набор 
от вярвания и прак-
тики, посветени на 
Божествената лю-
бов и развитието 
на сърцето.

Румє се ражда на 
30 септември 1207 
година в град Бал-
кх, днешен Афганис-
тан, някогашната 
държава Балкхара. 
Завършва живота 
си на 17 декември 
1273 година в Коня, 
Турция. Съседите 
ни го наричат Мев-
ляна Джалаледдин 
Мухаммед Балхи. 
Именно в Коня Румє 
създава най-лаконичния и гениален танц, 
назован от него Мевлеви. Техниката на 
въртене в танца е единствената, която 
практикуват дервишите. Румє я назова-
ва с прекрасната дума „Сема”, означаваща 
„изкусна, филигранна, артистична”. Този 
танц е синтез на много източни практи-
ки, чиято цел е достигането на транс 
и екстатично състояние. Религиозният 
ритуал, създаден от Румє, има проста 
основа. Въртенето на дервишите е ви-
зуализация на планетарния модел на все-
лената. Когато посветените повтарят 
най-простото движение на всемира, те 
могат да достигнат до най-дълбоката 
му същност.

Особено важно в изследването на бъл-
гарския корен в дервишкия танц е облек-
лото. То е точно копие на зороастрий-

РУМЄ
ския кафтан, кое-
то може да бъде 
донесено само от 
Балкх. Известните 
жречески практики 
по онова време са 
изисквали бяла дре-
ха, която някогаш-
ните ни прадеди са 
наричали „куртак”. 
Това название е за-
фиксирано не само 
в днешен Афганис-
тан, Таджикистан 
и Източен Иран. 
„Курта” наричат 
същото облекло 
индийците. Русна-
ците възприемат 
това название от 
волжките българи 
и така се появява 

думата „куртка”, чиито пешове са силно 
скъсени. А самото название „куртак” на-
мираме в писмени български, византийски, 
латински и дори монголски извори, които 
твърдят, че това е типично българско 
жреческо и военно облекло. Особено бо-
гата информация за вида и функциите на 
куртака ни дава древната нумизматика. 
Разглеждайки хилядите монети, останали 
от онова време, ние разпознаваме балк-
харски, бактрийски, сакски, македоно-бак-
трийски, кушански, че дори и хунски царе 
с това многофункционално облекло.

Румє създава своето учение и фило-
софска система във време, когато Пер-
сийската империя е в хаос и разделение и 
сред управляващите класи цари корупция. 
Баща му, Баха-е Валад, е велик религиозен 
водач с много последователи. Той е пото-
мък на дълга линия от теолози, учители, 
учени и ислямски юристи. Семейството 
на Румє бяга от напредващата могулска 
инвазия и от тираничния владетел на 
Балкх. Заедно с няколко стотици свои 
последователи, бащата на Румє напуска 
родината си.

В странствания преминават около 
десет години. Кланът на Румє премина-
ва през Багдад, отива на поклонение в 
Мека, живее за известно време в Алепо 
и накрая се установява в Коня, провин-
ция Рум (носеща днес неговото име) в 
днешна Турция. Градът по това време е 
мултинационален научен, литературен и 
образователен център. Баха-е Валад съз-
дава тук своя собствена школа и семейс-
твото му се установява за постоянно 

в Коня. След смъртта на баща си 
Румє поема традицията и я разви-
ва, за да я превърне в най-чистата 
религиозна школа на Исляма. Шамс 
Табризи става негов близък приятел 
и съратник. Двамата суфи са поели 
по духовния път на Любовта и Из-
куствата. Така блясва в пълна мяра 
геният на Румє, защото Шамс го 
насърчава да твори поезия, музика, 
да танцува, да създава философски 
притчи и книги. Един от неговите 
стихове гласи:

Ела, ела, ела който и да си,
дали неверник, или на огъня се кла-
няш,
или езичник, дори и да си престъпил 

своите обети стотици пъти.
Нашата врата не е вратата на отчая-
нието.
Ела такъв, какъвто си.

А друга негова прекрасна поема започва 
с думите:
Кажи: аз съм ти!
Аз съм прашинка на слънчева светлина,
аз съм кръглото слънце.

Изключително важно за великия българин 
е било заниманието с изкуство. Той го е 
считал за междинното стъпало между све-
та на реалностите и Бога. Смятал е, че 
да рисуваш, пишеш, музицираш, танцуваш; 
да разказваш поучителни истории с или 
без думи, да съчиняваш песни или да гра-
диш храмове е най-прекият път към съвър-
шенството. „Ние не избираме къде и кога да се 
родим, не знаем къде и кога ще умрем. Дадено ни 
е единствено времето между тези две точки”. 

Александър Илиев е до-
цент в НАТФИЗ “Кръстьо 
Сарафов”, доктор на из-
куствознанието. Участвал 
е и е ръководил повече от 
150 експедиции през пос-
ледните 25 години, част от 
които са посветени на из-
следването на българите. 
Автор е на стотици статии и 
научни публикации по тази 
тема. Провел е множество 
теренни проучвания на те-
риторията на Азия и Евро-
па. Книгата му “Българите 
и полуостров Хиндустан”, 
издадена през 2006 година 
е повод за провеждането 
на първата национална 
интердисциплинарна екс-
педиция “Българи-праро-
дина” под егидата на БАН 
под негово ръководство, с 
участието на именити бъл-
гарски учени.
www.theatredreams.hit.bg
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����, ������� �� ���� �������. ��������� �� ������� � ����� � ������������, ����� �����������
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�������� � ������ �������. ������� ������ ���������� �� ���� � ��������� �� ������� �� ����
�������� �����������. ������������ �������� ������, �������� �� ����� �����, ��� ������������
����������, ����������, ������, ��������-����������, ��������, �� ���� � ������ ���� � ����
����������������� �������.

���� ������� ������ ������ � ���������� ������� ��� �����, ������ ����������� ������� � �
���� � ����������, � ���� ������������� ����� ���� ��������. ���� ��, ����-� �����, � �����
���������� ����� � ����� �������������. ��� � ������� �� ����� ����� �� �������, �������, ����� �
�������� ������. ����������� �� ���� ���� �� ������������ �������� ������� � �� ���������� ��������
�� �����. ������ � ������� ������� ���� �������������, ������ �� ���� ������� �������� ��.

� ������������ ���������� ����� ����� ������. ������ �� ���� ��������� ���� ������, ����� ��
���������� � ����, ����� �� �������� ����� � ����� � ������ �� ���������� � ����, ��������� ���
(������ ���� �������� ���) � ������ ������. ������ �� ���� ����� � ��������������� ������,
����������� � ������������� ������. ����-� ����� �� ������� ��� ���� ��������� ����� � ����������� ��
�� ���������� �� ��������� � ����. ���� ������� �� ���� �� ���� ����� ���������� � � �������, �� �� �
�������� � ���-������� ���������� ����� �� ������. ���� ������� ����� ����� ������ ������� �
��������. ������� ���� �� ����� �� �������� ��� �� ������� � ����������. ���� ������ � ����� ����
������ �� ����, ������ ���� �� ��������� �� ����� ������, ������, �� �������, �� ������� ����������
������ � �����. ���� �� �������� ������� �����:

Ела, ела, ела който и да си,
���� ��������, ��� �� ����� �� ������,
��� �������, ���� � �� �� ��������� ������ ����� ������� ����.
������ ����� �� � ������� �� ����������.
��� �����, ������� ��.

РУМЍ
�������� 2007 ���� ������� �� ������ �� ������ �� ������� ������ � ���������� ����.

���������� ��������� ������� ������� ������ 100 ������, � „���������” ���� 800. � ������ ��
���������� ��������� �� ���������� �� ������, �� ������� �� ������ ���� ������ ��������� � �������
������ � � ����� �������� ����. ��������, ��� ����������� �� ������� ���� ��������, ��������� �� ����
�����; ������� �� � ������ �����; ��������� � �������� �� ������ � ����������� �� �������� � ������ ��
���� �����. ����� �� ����� – ���� ���� ��� ��������. ���� ����������� ������� �� ������� ���������
��� ���������� �����, ���� �������� ������� ������� �� ���������� ���� �� ��������, �� ���� � ���
����� �� ������ ���� � �����.

������� ������ ��-��� �������� ���� (�� �����: ����� ����� ����������� ������ ��) � �������
(���������) ���� � �������� ������. ���-������� ������������ �� ���� � „�������-� ������“ („�������
�������“) � ������������ ��������� �����, ����������� �� ������� ���� ����� �� ������� ���� ������.
�������� „�������“ ����� � �������� �����-� ����� (����������� �����). �������� (������� ��������,
ta�awwuf; ��������� �������, erfan) � �������� �������� �������, ��������� ����� ����� �� �������� �
�������� ��������� �� ������������ ����� � ���������� �� �������.

���� �� ����� �� 30 ��������� 1207 ������ � ���� �����, ������ ����������, �����������
������� ��������. �������� ������ �� �� 17  �������� 1273  ������ � ����, ������. �������� �� ��
������� ������� ����������� �������� �����. ������ � ���� ���� ������� ���-���������� � ��������
����, ������� �� ���� �������. ��������� �� ������� � ����� � ������������, ����� �����������
���������. ���� � �������� � ����������� ���� „����”, ���������� „�������, ����������, ����������”.
���� ���� � ������ �� ����� ������� ��������, ����� ��� � ����������� �� ����� � ���������� ���������.
������������ ������, �������� �� ����, ��� ������ ������. ��������� �� ��������� � ������������ ��
����������� ����� �� ���������. ������ ����������� �������� ���-�������� �������� �� �������, ��
����� �� ��������� �� ���-��������� �� �������.

������� ����� � ������������ �� ���������� ����� � ��������� ���� � ���������. �� � �����
����� �� �������������� ������, ����� ���� �� ���� �������� ���� �� �����. ���������� ��������
�������� �� ����� ����� �� ��������� ���� �����, ����� ����������� �� ������� �� �������� „������”.
���� �������� � ����������� �� ���� � ������ ����������, ����������� � ������� ����. „�����”
������� ������ ������� ���������. ��������� ���������� ���� �������� �� �������� ������� � ���� ��
������� ������ „������”, ����� ������ �� ����� �������. � ������ �������� „������” �������� � �������
���������, �����������, �������� � ���� ��������� ������, ����� �������, �� ���� � ������� ���������
�������� � ������ �������. ������� ������ ���������� �� ���� � ��������� �� ������� �� ����
�������� �����������. ������������ �������� ������, �������� �� ����� �����, ��� ������������
����������, ����������, ������, ��������-����������, ��������, �� ���� � ������ ���� � ����
����������������� �������.

���� ������� ������ ������ � ���������� ������� ��� �����, ������ ����������� ������� � �
���� � ����������, � ���� ������������� ����� ���� ��������. ���� ��, ����-� �����, � �����
���������� ����� � ����� �������������. ��� � ������� �� ����� ����� �� �������, �������, ����� �
�������� ������. ����������� �� ���� ���� �� ������������ �������� ������� � �� ���������� ��������
�� �����. ������ � ������� ������� ���� �������������, ������ �� ���� ������� �������� ��.

� ������������ ���������� ����� ����� ������. ������ �� ���� ��������� ���� ������, ����� ��
���������� � ����, ����� �� �������� ����� � ����� � ������ �� ���������� � ����, ��������� ���
(������ ���� �������� ���) � ������ ������. ������ �� ���� ����� � ��������������� ������,
����������� � ������������� ������. ����-� ����� �� ������� ��� ���� ��������� ����� � ����������� ��
�� ���������� �� ��������� � ����. ���� ������� �� ���� �� ���� ����� ���������� � � �������, �� �� �
�������� � ���-������� ���������� ����� �� ������. ���� ������� ����� ����� ������ ������� �
��������. ������� ���� �� ����� �� �������� ��� �� ������� � ����������. ���� ������ � ����� ����
������ �� ����, ������ ���� �� ��������� �� ����� ������, ������, �� �������, �� ������� ����������
������ � �����. ���� �� �������� ������� �����:

Ела, ела, ела който и да си,
���� ��������, ��� �� ����� �� ������,
��� �������, ���� � �� �� ��������� ������ ����� ������� ����.
������ ����� �� � ������� �� ����������.
��� �����, ������� ��.

РУМЍ
�������� 2007 ���� ������� �� ������ �� ������ �� ������� ������ � ���������� ����.

���������� ��������� ������� ������� ������ 100 ������, � „���������” ���� 800. � ������ ��
���������� ��������� �� ���������� �� ������, �� ������� �� ������ ���� ������ ��������� � �������
������ � � ����� �������� ����. ��������, ��� ����������� �� ������� ���� ��������, ��������� �� ����
�����; ������� �� � ������ �����; ��������� � �������� �� ������ � ����������� �� �������� � ������ ��
���� �����. ����� �� ����� – ���� ���� ��� ��������. ���� ����������� ������� �� ������� ���������
��� ���������� �����, ���� �������� ������� ������� �� ���������� ���� �� ��������, �� ���� � ���
����� �� ������ ���� � �����.

������� ������ ��-��� �������� ���� (�� �����: ����� ����� ����������� ������ ��) � �������
(���������) ���� � �������� ������. ���-������� ������������ �� ���� � „�������-� ������“ („�������
�������“) � ������������ ��������� �����, ����������� �� ������� ���� ����� �� ������� ���� ������.
�������� „�������“ ����� � �������� �����-� ����� (����������� �����). �������� (������� ��������,
ta�awwuf; ��������� �������, erfan) � �������� �������� �������, ��������� ����� ����� �� �������� �
�������� ��������� �� ������������ ����� � ���������� �� �������.

���� �� ����� �� 30 ��������� 1207 ������ � ���� �����, ������ ����������, �����������
������� ��������. �������� ������ �� �� 17  �������� 1273  ������ � ����, ������. �������� �� ��
������� ������� ����������� �������� �����. ������ � ���� ���� ������� ���-���������� � ��������
����, ������� �� ���� �������. ��������� �� ������� � ����� � ������������, ����� �����������
���������. ���� � �������� � ����������� ���� „����”, ���������� „�������, ����������, ����������”.
���� ���� � ������ �� ����� ������� ��������, ����� ��� � ����������� �� ����� � ���������� ���������.
������������ ������, �������� �� ����, ��� ������ ������. ��������� �� ��������� � ������������ ��
����������� ����� �� ���������. ������ ����������� �������� ���-�������� �������� �� �������, ��
����� �� ��������� �� ���-��������� �� �������.

������� ����� � ������������ �� ���������� ����� � ��������� ���� � ���������. �� � �����
����� �� �������������� ������, ����� ���� �� ���� �������� ���� �� �����. ���������� ��������
�������� �� ����� ����� �� ��������� ���� �����, ����� ����������� �� ������� �� �������� „������”.
���� �������� � ����������� �� ���� � ������ ����������, ����������� � ������� ����. „�����”
������� ������ ������� ���������. ��������� ���������� ���� �������� �� �������� ������� � ���� ��
������� ������ „������”, ����� ������ �� ����� �������. � ������ �������� „������” �������� � �������
���������, �����������, �������� � ���� ��������� ������, ����� �������, �� ���� � ������� ���������
�������� � ������ �������. ������� ������ ���������� �� ���� � ��������� �� ������� �� ����
�������� �����������. ������������ �������� ������, �������� �� ����� �����, ��� ������������
����������, ����������, ������, ��������-����������, ��������, �� ���� � ������ ���� � ����
����������������� �������.

���� ������� ������ ������ � ���������� ������� ��� �����, ������ ����������� ������� � �
���� � ����������, � ���� ������������� ����� ���� ��������. ���� ��, ����-� �����, � �����
���������� ����� � ����� �������������. ��� � ������� �� ����� ����� �� �������, �������, ����� �
�������� ������. ����������� �� ���� ���� �� ������������ �������� ������� � �� ���������� ��������
�� �����. ������ � ������� ������� ���� �������������, ������ �� ���� ������� �������� ��.

� ������������ ���������� ����� ����� ������. ������ �� ���� ��������� ���� ������, ����� ��
���������� � ����, ����� �� �������� ����� � ����� � ������ �� ���������� � ����, ��������� ���
(������ ���� �������� ���) � ������ ������. ������ �� ���� ����� � ��������������� ������,
����������� � ������������� ������. ����-� ����� �� ������� ��� ���� ��������� ����� � ����������� ��
�� ���������� �� ��������� � ����. ���� ������� �� ���� �� ���� ����� ���������� � � �������, �� �� �
�������� � ���-������� ���������� ����� �� ������. ���� ������� ����� ����� ������ ������� �
��������. ������� ���� �� ����� �� �������� ��� �� ������� � ����������. ���� ������ � ����� ����
������ �� ����, ������ ���� �� ��������� �� ����� ������, ������, �� �������, �� ������� ����������
������ � �����. ���� �� �������� ������� �����:

Ела, ела, ела който и да си,
���� ��������, ��� �� ����� �� ������,
��� �������, ���� � �� �� ��������� ������ ����� ������� ����.
������ ����� �� � ������� �� ����������.
��� �����, ������� ��.



Изкуство, култура �16 - 22 ноември 2009 г.

И той предлага на своите последователи 
тези броени дни на всеки човек да бъдат 
изпълнение с изкуство и служене. „Защото 
мнозина дойдоха на този свят, за да взе-
мат, а малцина да дадат”. 

Навсякъде Румє се е подписвал, приба-
вяйки към името си своя роден град. В 
няколко свои текста той подчертава, че 
родината му е древна, че е царство на 
хиляди години. Че Балкх се нарича „Май-
ката на градовете”, а неговите предци 

– балкхарите, са един от най-духовните 
народи на земята, цивилизатори и съз-
датели на градове и култури. Написал е 
също, че очаква деня на пробуждането на 
народите за Любовта.

Дано да дочака и своите сънародници 
да го припознаят и поставят в своя пан-
теон.

Доц. Александър ИЛИЕВ,
доктор на изкуствознанието

Вечен покой за 
чуждия сред „свои-
те”

На 29 октомври 
се навърши една 
година, откакто ни 
напусна кърджалий-
ският писател, жур-
налист и родоповед 
Момчил Петров. 
„Чуждият сред чуж-
дите”, както се нари-
чаше той, намери по-
кой за безметежната 
си душа там „горе” 
при своите. Навярно 
с голяма охота, за-
щото приживе беше 
сигурен, че поне там 
няма никакво деле-
ние. Тъй като всички 
сме еднакво любими 
деца на Бога.

Роден е на 31 яну-
ари 1948 г. в родоп-
ското селце Средец. 
Завършва Учителс-
кия институт „Любен 
Каравелов” в Кърд-
жали и ПУ „Паисий 
Хилендарски”. Спе-
циализира българ-
ска, руска и турска 
филология.

Определяше се 
като помак /за него 
помаците са полев-
ски племена от Кам-
ско-Волжска Бълга-
рия/ и предвижда-
ше, че тази дума ще 
придобие обиден и 
срамен характер. Но 
с книгата си „Пома-
ци” доказва, че да се 
наречеш помак, би 
било толкова обид-
но, колкото да се на-
зовеш шоп, македо-
нец, тракиец…

Автор е на мно-
го статии и на кни-
гите: „Летни нощи”, 
„Родопски приказ-
ки”, „Докосване до 

Клуб на събудената съвест   

Лиляна 
ДЕЛИКИРОВА

Учредиха учени-
ци и учители в СОУ 
“Отец Паисий” в Кър-
джали в навечерието 
на Деня на будители-
те. Той става 13-та из-
вънучилищна форма 
в това училище, в ко-
ето се учат 1200 уче-
ника. А ще има и дру-
ги, по думите на него-
вия директор Златко 
Атанасов, за да може 
в тях да участват по-
вече деца. Според 
него събуждането за 
“новото” всъщност 
означава възражда-
не на добрите ”стари” 
традиции от минало-
то, като кръжочните 
форми, клубовете 
по интереси и 
др. Защото една 
от причините за 
днешния духовен 
срив беше тъкмо 
това отхвърляне 
на традиционни-
те български цен-
ности в образова-
телния и възпи-
тателния процес, 
добави той.

Силата на духа, 
продължи дирек-
торът, се изразя-
ва, както в експе-

нас ще има усещане-
то и удовлетворени-
ето, че е сътворец на 
бъдещето, че полага 
своя принос, колко-
то и малък да е той, 
в полза на общото. 
Че полага своя цвят, 
своята резка в Дър-
вото на живота ни, с 
вълнение отбеляза 
водещата на срещата 
разговор Венета Фи-
липова, преподава-
телка по литература.

Историчката Ня-
гулова  припомни, 
че Паисиевци имат 
и своята борческа 
закалка от близкото 
минало, тъй като учи-
лището им се слави с 
първата ученическа 
стачка още от  1987г. 
и с най-дългата учи-

телска стачка. И това 
е така, защото то е 
една територия за 
свободно изказване 
на мнения, съждения, 
убеждения. Училище-
то дори има коридор 
на графитите, където 
да се проявяват тър-
сещите тази емоция 
ученици.

Създадената с 
подходяща музика и 
вълнуващи тексто-
ве за будното при-
съствие в живота на 
наши известни дейци 
и на най-обикновени 
хора тържествена ат-
мосфера не попречи 
срещата да прерас-
не в едно споделя-
не на трудностите в 
днешното време. Учи-
тели и ученици оста-

риментирането, раж-
дането на нови идеи, 
така и в признаване 
значението на изпи-
таните и носещи ус-
пех досегашни мето-
ди и форми на рабо-
та. Нужно е само да 
запалим в себе си жи-
веца на потребност-
та от любов, красота, 
уважение, приятел-
ство, сътрудничест-
во, съпричастност и 
оттам нататък всич-
ко си идва на своето 
място, всеки ще се 
чувства активен и 
деен участник в учи-
лищното ежедневие. 
А това можем да го 
направим всички за-
едно – ученици, учи-
тели, родители… И 
тогава всеки един от 

В пространството на 
винаги съвременното 
слово Истанбул”, „Свят - 

върви го разбери”, 
„Летни дни”, „Про-
кълнатите”, „Послед-
ният дар”, „Родопско 
лале”. Сега е под пе-
чат и трилогията му 
за падането на Родо-
пите под османско 
иго „Дива ръж”.

Доскоро бях убе-
дена, че не му отда-
дохме заслуженото, 
не показахме твор-
чеството му пред 
хората, за които тво-
реше, освен с малки 
изключения. Но при-
ятели ме убедиха, че 
това си е съвсем за-
кономерно, особе-
но, когато се отнася 
за Момчил. Защото 
автори като него пи-
шат за миналото с 
поглед към бъдещи-
те поколения.

С книгите, с енер-
гията на словото си 
той създаде харак-
терно, само него-
во, виртуално про-
странство. Когато ни 
домъчнее за него, 
винаги можем да 
го намерим там. И 
вместо да го поме-
наваме с жал, памет-
та за Момчил ще ни 
среща със самите 
нас. Всъщност и в 
това е смисълът на 
творчеството – чрез 
него да достигаме 
до непознатото, не-
подозираното в нас, 
но изявено с чужда 
помощ. Съзнателно 
или не, всеки тво-
рец цели точно това 
– да превърне своя 
дълг към бъдещето 
в дълг на тези, които 
ще го живеят. 

Горното изрече-
ние бие камбаната и 
за нас, още живите.

Лияна ФЕРОЛИ

наха с убеждението, 
че подобни срещи 
могат да изграждат 
така нужното между 
тях взаимно дове-
рие и приятелство. 
В тази връзка Златко 
Атанасов предложи 
в следващата сбирка 
на клуба да се говори 
за това, какво тряб-
ва да се промени в 

училището, за да се 
върви към по-добро. 
И съвсем свободно 
учениците и учите-
лите да си кажат вза-
имните претенции 
и препоръки. За да 
може училището да 
стане все по-желана 
територия на духа, 
на съзиждането, на 
добротворството.

Дервиши
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16 ноември
Св. ап. и евангелист Матей
1927 − създаден е Всебългарският съюз 

„Отец Паисий” със седалище София и кло-
нове в страната и в чужбина. Към съюза се 
създава четири години по-късно Български 
младежки съюз „Отец Паисий”. И в двата съю-
за бащи и деца, тъй да се каже, си подават 
ръка национално настроени и просветени 
българи, които имат присърце изконните ин-
тереси на българския народ. Всебългарският 
съюз издава списание „Отец Паисий” под 
уредничеството на литературния историк и 
критик Георги Константинов в десет книжки 
годишно. Списанието е трибуна на просве-
тен национализъм, загриженост за благото 
на целокупната българщина.

17 ноември
Св. Григорий, еп. Неокесарийски Чудотво

рец
1828 − роден  в Търново Петко Рачов Сла-

вейков, умира на 1 юли 1895 г.
1876 − в Кишинев се създава Българското 

опълчение.
1885 − България преживява критически 

часове: при Сливница се водят решителни 
боеве срещу настъпилата на българска те-
ритория сръбска армия, продължили до 14 
ноември. За почуда на Европа младата бъл-
гарска войска разгромява сръбската армия 
и превзема град Пирот! Професорът по меж-
дународно право Георги Генов пише: „Раз
воят на военните събития бе неочакван за 
Европа, която вярваше, че България със своя
та млада армия не ще може да издържи и ще 
понесе последиците на своята необмислена 
постъпка със Съединението. Вместо това 
стана нужда да се спасява Сърбия от оконча
телен разгром... На всеки случай българските 
победи над сърбите спасиха Съединението.”

1893 − умира княз Александър Батенберг, 
първият български владетел след петстотин-
годишно робство. 

1931 − умира Маестро Георги Атанасов, 
оперен композитор, роден в Пловдив на 6 
май 1882 г.

18 ноември
Мчци Платон и Роман
1923 − произвеждат се законодателни из-

бори, които дават следния резултат: Демок-
ратически сговор − 172-ма народни предста-
вители; БЗНС − 30; Социалдемократическа 
партия − 29; Националлиберална партия − 8, 
и комунистите под друго име − 8.

1944 − убит е Райко Алексиев, журна-
лист, художник, роден в Пазарджик на 3 
март 1893 г.

19 ноември
Прор. Авдий. Мчк Варлаам
1873 − роден е в Стара Загора литератур-

ният критик Георги Бакалов, чиито крайно 
тенденциозни оценки от марксическа гледна 
точка нанасят големи вреди на българската 
литература; умира на 14 юли 1939 г.

нов БЪЛГАрСКи 
КАЛенДАр

1934 − в София пристига първият съвет-
ски дипломатически представител, писате-
лят Фьодор Разколников. Една от първите 
мерки на правителството, начело с Кимон 
Георгиев, дошло на власт чрез преврата на 
19 май същата година, е да възстанови дип-
ломатическите отношения на България със 
Съветския съюз. Разколников става жертва 
на Сталин: преследван, сам слага край на жи-
вота си.

20 ноември
Преп. Григорий Декаполит. Св. Прокъл, ар

хиеп. Цариградски
1875 − роден е в Одрин Йосиф Хербст, 

журналист и общественик, убит през април 
1925 г.

1912 − в Чаталджа, до Цариград, се подпи-
сва договор за примирие, поискано от Тур-
ция вследствие на победите на българското 
оръжие. При започналите преговори за мир в 
Лондон съюзниците съобщават своите усло-
вия за мир: 1. Турция да отстъпи на съюзните 
държави всичката територия в Европа, за-
падно от една линия от Родосто на Мрамор-
но море до залива Малатра на Черно море, 
без Галиполския полуостров. 2. Също да им 
отстъпи всички турски беломорски остро-
ви. 3. Турция да се откаже от всичките права 
върху остров Крит. 4. Въпросът за Албания се 
предоставя за решение на Силите.

1953 − умира художникът Цено Тодоров, 
роден във Враца на 20 март 1877 г.

21 ноември
Въведение Богородично
(Ден на християнското семейство и хри

стиянската младеж)
1871 − роден е в Пловдив композиторът 

Панайот Пипков, автор на музиката на „Хим-
на на св. св. Кирил и Методий” („Върви, наро-
де възродени”) по текст на Стоян Михайлов-
ски, умира на 25 август 1942 г.

1891 − роден е в Сливен Васил Гендов, 
създател на българското кино.

1957 − умира художникът Александър Му-
тафов, роден в Шумен на 8 май 1879 г.

Петко Рачов 
Славейков

Маестро 
Георги Атанасов

Райко Алексиев

Йосиф 
Хербст

Цено Тодоров

Васил Гендов
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Продължава
от стр. 1

Този факт сам по 
себе си определя 
взаимното им влия-
ние върху населени-
ето в нашия географ-
ски регион, свърза-
но и с процеса на 
секуларизацията, и 
предполага известна 
толерантност между 
представителите на 
двете религии.

С е к у л а р и з а ц и -
ята е процес, кой-
то обxваща всички 
модерни общества. 
Тя е свързана с все 
по-нарастващия ав-
торитет на науката, 
с все по-широкото 
разпространение на 
светското образова-
ние, с все по-голя-
мата автономност 
на човека. Според 
някои автори/1/, ра-
ботещи в областта на 
секуларизацията, тя е 
комплексно понятие, 
което обxваща мно-
жество процеси, и се 
изразява предимно 
в десекрализация и 
ориентация на лич-
ността към ценности-
те на този свят. Като 
процес, пряко свър-
зан с модерността на 
обществото, тя съще-
ствува и в българс-
ката действителност. 
Секуларизацията е 
xарактерна както за 
xристиянството, така 
и за исляма.  

Тъй като рели-
гиозните ритуали 
като цяло са по-ус-
тойчиви на промени 
в сравнение с рели-
гиозните доктрини, 
то и в мюсюлманския, 

и в xристиянския свят 
тъкмо те излизат на 
преден план. Често 
пъти ритуалите и док-
трините са твърде 
отдалечени по фор-
ма и съдържание по-
между си. Спазвайки 
ритуалите, xристия-
ните и мюсюлманите 
обръщат внимание 
предимно на ценнос-
тите, които налагат 
теxните религии. А в 
основата и на двете 
религии са фунда-
менталните човешки 
ценности. Ето защо 
секуларизацията зна-
чително благопри-
ятства религиозната 
толерантност. Общи-
те ценности по свое-
образен начин карат 
xората да виждат 
своята близост, тъй 
като с различията в 
религиозните док-
трини те не са пряко 
свързани. Голямата 
част от самите стро-
ги ”доктрини” дори 
остават непознати за 
един ”средно рели-
гиозен човек”.

Широко разпро-
странено е мнението 
и у нас, и в чужбина, 
че в България същес-
твува висока степен 
на религиозна тър-
пимост. Нейното ус-
тановяване обаче е 
продължителен про-
цес, протичащ през 
цялата история на 
България. 

Още по време на 
османското влади-
чество православие 
и ислям са били при-
нудени да съществу-
ват в рамките на една 
и съща територия. 
Въпреки че исля-

СЕКУЛАРИЗАЦИЯ 
И СЪСЕДСТВО НА 
ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛЯМ 
В БЪЛГАРИЯ

мът по онова време 
е бил в привилеги-
рована позиция, то 
съществуването и на 
другата, xристиянска 
религия, е било реал-
на действителност, 
и двете общности е 
трябвало да се приз-
наят една друга като 
неотменим факт. Още 
тогава са отработе-
ни моделите на тяс-
но взаимодействие 
между мюсюлмани и 
xристияни, откъдето 
тръгва и традиция-
та на тяxното мир-
но сътрудничество. 
Именно ”мирно”, за-
щото от историята е 
известно, че обикно-
вените мюсюлмани и 
xристияни живеят в 
дух на мирно разби-
рателство.

Друг период от 
българската история 
от по-близкото мина-
ло, който заслужава 
особено внимание, 
е времето на тота-
литарния режим. То-
гава xристияните и 
мюсюлманите стават 
близки и съпричаст-
ни едни на други по-
ради наложения им 
от властващата то-
гава идеология ате-
изъм и вследствие 
необxодимостта да 
прикриват своята 
религиозна прина-
длежност. Би трябва-
ло обаче да се споме-
не и една съществена 
криза в толерантното 
общуване на двете 
религии - възроди-
телния процес - по-
родена от властта по 
онова време.

След 10 ноември 
1989 година, когато 

които често не само 
не се обръща внима-
ние, но които дори 
не се и знаят. Освен 
това, в мюсюлман-
ството и xристиян-
ството има и редица 
съществени прилики 
- Библията и Коранът 
имат за своя основа 

Стария завет, и двете 
религии са вторични 
монотеистични ре-
лигии, и в двете ре-
лигии чрез богочове-
ка Xристос и пророка 
Моxамед се осъщест-
вява връзката свеще-
но-профанно.

Секуларизацията 
обосновава вярата 
предимно в науката. 
Дори xора и от двете 
религии, които на-
ричат себе си ”рели-
гиозни”, са обърнати 
към ”ценностите на 
този свят”/3/. ”Рели-
гиозният модер-
низъм” съпътства по 
принцип отслабване-
то на верската при-
вързаност в световен 
мащаб по отношение 
на различните рели-
гии. В xристиянския 
свят ”десекрализа-
цията на света”, свър-
зана с образование, 
наука и др., е  по-от-
давнашен факт. Нав-
лезлият през послед-
ните десетилетия мо-
дернизъм в ”дома на 
исляма” е отражение 
от xристиянския свят. 
В исляма в световен 
мащаб се осъщест-
вяват също програ-
ми за обновление, 
които са под влия-
ние на европейската 
мисъл върxу ”самото 
доктринно ядро” на 
мюсюлманската ре-
лигия. Този процес 
има отражение и се 
осъществява и в Бъл-
гария. Така наxлува-
нето на модернизма 
в ислямския свят, во-
дещ неизменно със 
себе си и процесите 
на секуларизация-
та, доближава мю-
сюлманския свят до 
xристиянския.

По този начин се-
куларизацията спо-
мага за образуване-
то на общи, валидни 

за всички ценнос-
ти на мюсюлмани и 
xристияни. Според 
резултати от социо-
логически изследва-
ния /4/ при младите 
хора се наблюдава 
по-висока степен на 
секуларизация, а от-
там и по-ниска сте-

пен на възприемане 
на различията. Това, 
само по себе си, пот-
върждава тезата, 
че секуларизацията 
сближава xристияни 
и мюсюлмани.

Съседството меж-
ду xристияни и мю-
сюлмани в България 
като цяло в продъл-
жение на векове се 
xарактеризира с ви-
сока степен на толе-
рантност и разбира-
телство. Днес секу-
ларизацията допри-
нася да се заличат 
още повече големи-
те различия между 
xората, изповядващи 
различни религии, 
и ги кара да виждат 
в по-голяма степен 
общото помежду им. 
Секуларизацията, а 
оттам и по-високата 
степен на разбира-
телство, са по-xарак-
терни и присъщи за 
младите поколения. 
Ето защо биxме мог-
ли в резултат на това 
да направим опти-
мистичния извод, че 
в бъдеще в България 
все повече ще нама-
ляват религиозните 
конфликти, а религи-
озната толерантност 
ще нараства.

Бележки
1/ “Особености на про-

цеса на секуларизация в 
съвременното българско 
общество”. Авт. Вера Димит-
рова.

2/ ”Другият етнос”. Авт. 
Георги Фотев. Акад. изд. “М. 
Дринов”, София, 1994

3/ ”Ислямът; доктринал-
но единство и разноликост”. 
Авт. Йордан Пеев.

 Институт по межд. отно-
шения, София, 1982.

4/ ”Съседство на рели-
гиозните общности в Бълга-
рия”, сб. Съст. Георги Фотев.

Изд. Институт по социо-
логия при БАН, София, 2000.

в България настъпва 
”либерализация” в 
изповядването на ре-
лигиите, и xристиян-
ската църква, и мюф-
тийството изпадат в 
криза. И в двете инс-
титуции се появяват 
проблеми, свързани 
с политическата ко-
нюнктура. Същевре-
менно xората масово 
”се връщат” към ре-
лигията. Характерно-
то обаче е, че и xрис-
тиянството, и исля-
мът се възприемат 
от тях в теxния секу-
ларен вариант. Xо-
рата се обръщат към 
религията отново, 
защото, както някои 
изследователи на 
секуларизацията пи-
шат, “религиозната 
вяра обосновава све-
та на човека изобщо, 
неговото битие…”/2/. 
Според тях секулари-
зацията ”сближава” 
xристияни и мюсюл-
мани.

Религията свързва 
xората в общност и 
предписва осново-
полагащите правила 
на всекидневния им 
живот. А в своята ос-
нова правилата на 
всекидневния живот 
са, в общи линии, 
едни и същи за всич-
ки цивилизовани 
xора. Ето защо, макар 
и да изповядват раз-
лични религии, съсе-
дите мюсюлмани и 
xристияни държат на 
общи ценности като 
любовта, семейство-
то, рода, децата. Те 
виждат в своята ре-
лигия това, което ги 
обединява. Същес-
твуващите разлики 
в двете религии за 
обикновения човек 
са подробности, на 
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Най-прочутите 
прорицатели в света

И ВАНГАОРФЕЙ
“Не се стреми, душо моя, към безсмъртие,
а изчерпи извора на възможното”.

Пиндар

Никола ГИГОВ

IV част

Бюстът  на Ванга

Тук се намесва името на 
скулптора Иван Варчев. Той е 
от Калейца. Никога не се видях-
ме с него - до смъртта му. Но 
той ме потърси и съхранявам 
обемна кореспонденция - мно-
го писма негови. Подари ми с 
автограф ценни книги. В едно 
писмо от него до мен (съхране-
но) може да прочетем: “В твоите книги има ис-
тина, сила и чувство. И моите сълзи паднаха в 
скута на Гуга (Героиня в книгата ми “Свиреп жи-
вот”). Най-добре за тебе - пише ми Варчев - го е 
казала Ванга, че вървиш по Орфеева пътека”. В 
кабинета си, където работя от много десетиле-
тия, държа на стената изображения на Орфей 
и Ванга. Това е моят свят.

Иван Варчев сътвори бюста “Св. Ванга” и ми 
подари изображението. Така Орфей и Ванга 
станаха мои духовни озарения, за да напиша 
над 50 книги, 7 от които издадени в чужбина 
- на различни езици.

Иван Варчев се среща с Ванга през 1966 г. - 
една година след моята среща с нея. Неговата 
близост с Ванга продължи до смъртта му. “Този 
е луд!” - казваше за него Ванга. Но въпреки 
това, тя му даде съвет как да сътвори новата си 
скулптура “20-и век” и го импулсира. Изобра-
жение от същата скулптура Иван Варчев изп-
рати до мен, с надпис: “На Гигов, с вяра в право-
то ни дело! 14. I. 1990 г. Иван Варчев.” Съхраних 
изображението на тази негова творба, която 
той е изписал така “XX век” - кована мед. Ван-
га импулсираше Варчев, Варчев изпращаше на 
мен изображенията си, аз изпращах на Ванга 
книгите си. А никога не бях се видял с Варчев. 
Лудост ли е това, или копнеж да се свързват 
разединените българи! Варчев ми изпрати и 
изображението на скулптурата си “Кирил и 
Методий”.

Галерия от книги

Много книги излезнаха за Ванга и аз не се 
спирам на всичките, макар и да съм ги чел. Го-
воря само за авторите, които са имали съдбов-
ни срещи с Ванга и техните пътища са се пре-
секли и с моя живот.

Три години работихме заедно с проф. Ди-
митър Филипов във Варненския свободен уни-
верситет. Там издадох и книгата си “Орфей и 
азбуката”.

Проф. Филипов има издадена книга за Ванга 
и се е срещал над 100 пъти с нея. Много сме 
разговаряли с проф. Филипов за Ванга и все ме 
питаше защо не съм искал да я питам нищо за 
себе си и дали наистина толкова много се инте-

ресувам от ясновидците. Аз спо-
делях “по мъничко”, но заедно с 
проф. Филипов и с мое писмено 
предложение открихме във Вар-
ненския свободен университет 
Зала “Орфей”. Учредихме и Меж-
дународен Орфеев център, на 
който съм председател.

Проф. Филипов в книгата си 
“Леля Ванга” смята, че проро-
чицата има “излъчване от лазе-
рен тип”. Той свидетелствува, 
че само в един ден Ванга е при-
ела 300 души. Как е могла да им 
гледа на всичките!? Какви дни и 
нощи е имала тя?

Ванга има “зрение” извън опита. Тя има “то-
тално възприятие на света”.

Поради световната й слава приживе на 
Ванга са правени опити да бъде привлечена 
в други държави и отнета от България. Такива 
опити има от Сърбия, Македония, Франция, Ру-
сия... Тя отклонява всички тези опити с едни и 
същи думи: “Ще остана в България, докато съм 
жива”.

Племенницата на Ванга - Красимира Сто-
янова - издаде две книги за Ванга. Не помня 
кой ми изпрати ксерокопие от нейния първи 
ръкопис, предаден на някакво издателство. Аз 
не съм търсил това, но като че ли непознати 
хора знаят какво ме вълнува. А самата Ванга 
казва на племенницата си, преди да започне 
да пише своята книга “Ванга”: “Как ще опишеш 
невидимото, как ще обхванеш всемирното, как 
ще обясниш нелогичното?”. Наистина - как? 
Може да знаем всичко за електрическите ин-
сталации, но за самата дума “ток” нямаме до-
статъчно познание. Такива загадки са думите 
магнетизъм, психически сили, левитация, те-
лепатия, телекинеза...

Та това е цял низ от чудеса, Ванга беше в тях 
и ги изразяваше, а науката върви след тях. Не е 
срамно, а гордо е да кажеш, че някой е изпре-
варил всички. Както тачим изкатерилите се на 
Еверест, още повече трябва да тачим достигна-
лите до космическите върхове на духа.

Ванга “видя” Орфей

Как Ванга вижда бъдното, преди то да е до-
шло? И защо е категорична за резултата, когато 
някой й иска съвет?

Ванга категорично отклонява един режи-
сьор да сътвори филм за Орфей. Красимира 
Стоянова е запечатила тези Вангини думи пред 
режисьора:

“Дарбата на Орфей не идва от небето, а от 
земята. Той слага ухо на земята и пее. И диви-
те животни стоят и го слушат...

Орфей е земен. Той е свирел и на върбово лис-
то, и на върбово дръвче, и с кора от бряст, и с 
кора от дъб и бук. Лежал е на земята и самата 
земя му е звучала. Орфей пее със земята”.

Орфей е престоял 7 месеца в пещерите, ко-
гато загубил своята любима Евридика. Той пла-

чел там, слезнал в мрака и ада, та да надвие ада 
с музика. Чрез подземния етер и наднебесния 
етер неговото страдание оплодило гениална-
та му дарба да проумее космоса. Той носел и 
своите “отражатели” - ýрим, тýмим и хòшен - 
скъпоценни камъни, чрез които може да види 
далечния космос и вътре в самия човек. Има и 
кристал на кадуцея си (жезъла), който е “шепне-
щият камък”. Разполага със “Змийското топче”, 
което го подпомага в ясновидствата. Има свой 
“Орфеев пръстен”, за който писах и три годи-
ни го изследвах и не достигнах до всичките му 
тайни. Върнах го на мястото, където го бях от-
крил. Орфей разполага и с раковини - спомен 
от аргонавтите. Да не говорим за десетките му 
музикални инструменти, които поотделно съм 
описвал.

“Ур нит” е изписано,  което значи “Небесна 
връзка”. Орфей е имал 20 свои книги, които 
разглеждам в книгите си. Всички те са изгоре-
ни и са затрити колосалните му открития. Ис-
кри от този Орфеев огън аз събирам, както се 
събират светулки в шепите.

Орфей и Ванга надрастват научните дости-
жения и отлитат в далечни и бъдни векове.

Откъде знае Ванга, че Орфей пише по земя-
та, върви и си го чете. Откъде знае, че иде вре-
мето на чудесата. Откъде знае сетните думи на 
Орфей: “Дори и моят гроб ще пее”. Тук двете 
гениални наши чеда се срещат в ярко сияние.

Ванга ни предупреди, че астронавтите, кац-
нали на луната (1969 г.) не са ни казали “дори 
и колкото синапово зрънце от онова, което 
всъщност видяха там”.

“Кристалът на любовта”

През декември 2006 г. ми се случиха две 
важни събития. Изнесох доклад за Орфей пред 
световен конгрес в Москва (с над 300 души 
учени). И получих посмъртен дар от. Ванга, ко-
ето звучи невероятно.

Докладът ми за Орфей предизвика жив ин-
терес, издаден бе на диск и бе разпратен по це-
лия свят. Но чудото за мен бе извън конгреса. 
Малкият ни екип от вестник “Родово имение” 
бяхме настанени в някакво студентско обще-
житие. Не зная по какъв начин ни бе открит 
адреса в 12-милионна Москва, но една вечер 
дойдоха цяла група, която искаше да разгова-
ря с нас. Водеше ги Владимир Суботин, автор 
на книгата “Кристалът на любовта” (на руски 
език). Представи ни 6 “възкресени” от него 
мъртви - мъже и жени. “Възкресените” носеха 
камера и ни снимаха. Разговаряхме цяла нощ 
(по-подробно впечатленията ми съм отразил в 
книгата си “Трънен венец от Рая”).

“Възкресителят” Владимир Суботин ми по-
дари книгата си с автограф (съхранявам я). В 
разговора той прояви специален интерес към 
мен, като каза, че и аз “съм възкресен”. И него 
го вълнуваше темата “Орфей и Ванга”. В книга-
та си, на 82-ра страница, Суботин има две стра-
ници за Ванга, като твърди, че тя посмъртно е 
“възкресена” и сега живее в Сибир, в град Тю-
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лен (дадоха ми и улицата, и номера). В Бълга-
рия след завръщането си прочетох буква по 
буква тази книга. Убедих се, че психотрониката 
в Русия е достигнала небивали висоти.

В едно интервю с мен, публикувано в бъл-
гарския печат, аз споделям:

“Не се нареждам сред близките на Ванга. 
Но духом сме много близки. И двамата с Ванга 
сме бежанци, които болеем за съдбата на Бъ-
лгария. И двамата обичаме цветята - издадох 
книгата “Орфей и цветята” с голям акцент за 
Орфеевото цвете.

Отдал се на Орфей, на мен ми бе достатъч-
но диханието на Ванга. Но Ванга ми пращаше 
чужденци от Рупите в Смолян. Един такъв - Ма-
гамед Алидибиров от селището Могох, Герге-
билски район, Кавказ, бе препратен от Ванга 
директно на мен, въпреки че той след срещата 
си с Ванга имал други намерения - да посети 
Черно море. Но я послушал. Чужденецът от 
Кавказ стоя една седмица в дома ми и аз го во-
дих по Орфеевите места, които той искаше да 
види.

“Отменям смъртта!”

Това са думи на руския учен проф. Григорий 
Грабовой. Само Христос е казвал “Лазаре, ста-
ни” и той е възкръснал. Нима в наше време има 
такъв учен в Русия, който в книги и пред целия 
свят заявява “Отменям смъртта!” Имам книгите 
му, макар и той да е в затвора в Русия. Нима и в 
нашия XXI  век всяко откривателство трябва да 
се изстрада с мъченичество! Бруно на кладата, 
Галилей, Коперник, Кеплер, дори и Айнщайн 
с угризенията на съвестта за Атомната бомба. 
Политиката грабва откритията, ползва ги, а 
праща откривателите в затвора или на клада-
та. Проф. Грабовой е член на няколко научни 
академии в Европа и книгите му са факт. Има 
реално “възкресени хора”, на които са издаде-
ни нови паспорти. Те живеят като другите хора, 
трудно се разпознават и аз бих ги отличил само 
по очите - очите на “възкресените” са искрящи, 
тайнствени и дълбоки.

Достатъчна е защитата на проф. Грабовой от 
руските космонавти. Излетели в космоса, при 
авария те не могат да разчитат на командния 
пункт на Земята, защото се изисква огромно 
време, а аварията тече. Тогава се свързват с 
Грабовой и той чрез мисълта си им казва в кой 
отсек на Космическата станция е аварията, в 
кой точно пункт и какво трябва да направят. И 
го правят. Имаше и демонстрирани филми от 
руските космонавти. Участваше в конгреса в 
Москва и академия “Циолковски”.

Като прочетох книгите на проф. Грабовой, 
аз се убедих, че се сбъднаха думите на Ванга: 

идва времето на чудесата 
- на улицата ще се срещат 
живи и мъртви. Аз прежи-
вях това.

“Ще дойде Осмият” - прорица Ванга за Русия. 
И за спасението на света. Мнозина припознаха 
“Осмият” в Горбачов или в Елцин. Но прорица-
нието на Ванга е по-дълбоко. Проф. Грабовой в 
книгата си за възкресенията на хора има свой 
математически код. Осмата седмица (77777777) 
е кодът на човешкия гений. Това е Осмият, кой-
то ще спаси света.

Проф. Грабовой има кохерентно излъчване 
на мозъка, сканира пожеланото, ясновидски 
моделира времето, владее двете реалности 
едновременно, усеща пулсациите на Вселена-
та, отстранява аварии в Космоса и помага на 
живи и мъртви.

Вече не е трудно да се възкреси един човек, 
независимо в кой век е живял. В поредицата от 
етапите на възкресяването най-трудна е сре-
щата между възкресения мъртъв и живите му 
близки. Тя поражда дълбоки драми. И втората 
голяма трудност е възвръщане на паметта за 
предишния живот. Ванга не помни Рупите.

На възкресителите зададох въпрос: “Ванга 
живя в България и винаги искаше да живее в 
България!?”. На това Суботин ми отговори: “Ко-
гато възкресим и нейната памет за Рупите, ние 
ще върнем Ванга на България.” И ми е жал, че 
не ми достигна нито време, нито пари, за да 
ида до Тюмен. Да я видя с очите си. Но самата 
Ванга направи нещо, което ме потресе.

Тайно осветените мъниста

Преди да умре в София, Ванга взема една 
своя близка и двете отиват в една църква, за 
да осветят шепа сини мъниста. Ванга е знаела 
и деня и часа на своята смърт. И е искала да ос-
тави някому посмъртни дарове - знак, че има и 
друг свят след смъртта. Осветяват мънистата. 
Ванга ги предоставя на близката си, чието име 
зная. Заръчва й да ги пази. И след като умре 
Ванга, по време на сън на своята близка, ще й 
заръча на кого да даде тези мъниста като дар.

“Изминаха 10 години от смъртта й (1996-2006 
г.) и аз не получих никакъв знак! - сподели пред 
мен близката на Ванга, при които са съхранени 
мънистата. - Но ето че я сънувах. Ванга изрече 
твоето име и аз те викам в София да ти предам 
посмъртния дар на Ванга!”

Взех мънистата и ги съхраних свято. Дано с 
Ванга се видим в Тюмен, или руските учени я 
върнат в България, за да се преобърне цялата 
световна еволюция.

Пламъче за Ванга
О, Ванге, Ванге,
ти къде избяга? 
Къде  отиде и какво е там? 
Виж колко мъка над земята ляга 
и трепкат свещи

в скъпия ти храм...

Без да съм споделял с другите, 
вече няколко десетилетия пазя в 
Смолян образа на Ванга. Нейната 
снимка с незрящите очи тъй мно-
го прилича на образа на майка ми, 
която в края на живота си също бе 
сляпа. Двата образа се сляха в един 
- двете тъй скъпи същества за мен.

Второто изображение на Ванга, 
също у дома ми, е мраморна гла-
ва на Ванга, изваяна от български 

скулптор, който ми изпрати изображението 
по заръка на Ванга. Под мраморната глава на 
Ванга - цялата в бял цвят - на черен фон с бели 
букви е изписано: “Св. Ванга”.

Ванга можеше да говори с реални думи, кои-
то се чуват, но можеше да говори и с мълчание 
- с думи, които разтърсват мозъка. И двата гла-
са бяха нейни, но различни. Първият е обикно-
вен - малко възгруб, но много искрен, а втори-
ят глас - дрезгав и силен. Първата моя мисъл за 
нея беше: “Ванга е космос в женски дрехи”.

По различни хора Ванга ми изпращаше бла-
гослови: да издирвам следите на Орфей - кое-
то правя половин век.

Тя е гостувала и в сънищата ми. В бъдеще ще 
издам отделна книга за универсалния език на 
сънищата.

Ванга отвори “мост” между живи и мъртви 
и ние преминаваме по него. Тогава “мъртвата” 
оживява, а живият изпада в потрес от реалните 
други светове.

В 2006 г. - посмъртно - тя направи нова своя 
заръка: да следвам пътя си - ще направя още 
открития за Орфей. Аз наистина направих: и за 
древната писменост, и за кодираните знаци, и 
за зумирането, и за печатите за хляб, и за над-
писите в Пловдив, изписани върху мрамор.

Понякога си мисля, че мъртвите са по-живи 
от живите, по-добри и по-милосърдни. Аз само 
подсказвам колко дълбока е връзката ми с 
Ванга и колко съм щастлив, че необятният свят 
може да се побере в един поглед, в една ис-
крица в космическите зеници, в една Вангина 
въздишка, която превръща душата ми в Еолова 
арфа. Аз я обичам!

Тези думи съм изписал на 21 април 2006 г., 
пред Възкресение.

Орфей и Ванга са òсовата вертикална линия, 
по която се издига българският дух. И напук на 
всички, които издават некролози за България, 
създадох кратко есе за моята вяра за бъдната 
съдба на България. Нека с него завърша.

БълГарИя е ФеНИкс
стара планина е Балканджи Йово, 
родопа - Орфеева песен,
рила и Пирин - борба и величие,
странджа - борба и жертвоприношение,
Тракия - родина на музите,
Добруджа - Златна корона,
Дунава - синьото перо на Бога,
Черно море - плисък от потопа и арго-

навтска песен, а цяла България е феникс 
птица: все й издигат клада - искат да я изго-
рят, да я изпепелят, да я заличат от картата 
на света, но тя - като феникс птица - винаги 
се преражда: още по-млада, по-жизнена и 
по-крилата. 

България е малка, но е кътче от рая и в 
нея живее храбър и героичен народ. Тя 
носи вярата:

По пътя ни ще има знаци
от подвизи и бели кости,
но винаги растат юнаци,
които знамето ще носят!

Скулптурната глава “Св. Ванга” 
от Иван Варчев

Ванга обичаше иконите

Ванга – пророчицата от 
Рупите
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Не стойте на по-малко 

от 30 см от тях, тъй като 

според специалисти те 

могат да доведат до 

проблеми с очите, диабет, 

остеопороза, мигрена 

и дори рак

“Внимание! 
Вредно за 

вашето здраве!”

Това предупрежде-
ние би трябвало да е 
изписано върху опа-
ковката на всяка енер-
госпестяваща крушка, 
ако се окажат прави 
многобройни медици 
и пациентски и про-
фесионални организа-
ции в Западна Европа 
и Канада, пише в ок-
томврийския си брой 
научното списание-
то за наука и техника 
“Обекти”.

И к о н о м и ч н и т е 
крушки, които заме-
нят традиционната 
на Томас Едисон, про-
съществувала над 100 
години, могат да пре-
дизвикат увреждания 
на очите, дерматоло-
гични заболявания, 
нервни и епилептични 
разстройства, мигре-
на, безсъние, стрес, 
рак на кожата и на 
гърдата, хормонален 
дисбаланс.

Такива са заклю-
ченията, с които екс-
перти стряскат мили-
они потребители по 
цял свят, но най-вече 
на Стария континент, 
където директива на 
Европейския съюз за-
брани старите крушки 
и неумолимо наложи 
новите.

ИКОНОМИЧНИТЕ КРУШКИ КАТО “УБИЙЦИ”

Енергоспестя-
ващите круш-
ки могат да са 

вредни за кожата
Класическата 
електрическа 

крушка е пътник

Последното Eдисо-
ново творение, най-
нисковатовото, ще 
напусне магазините 
в клуба на развитите 
европейски държави 
през септември 2012 г. 
100-ватовите крушки 
вече пътуват към исто-
рията от 1 септември.

Избор няма
Наистина ли спи-

раловидните, тръбни 
лампи, които са с 80% 
по-ефективни и пестя-
щи енергия от старите, 
увреждат здравето?

Компактните флуо-
ресцентни лампи 
- най-разпростра-
нените и евтини от 
енергоспестяващите, 
работят в опростен 
вид по следния начин: 
токът от мрежата вли-
за в стъклена тръбич-
ка със смес от газове, 
включително живачна 
пара, и ги “кара” да 
произведат ултравио-
летова светлина.

Невидима за чо-
вешкото око, тя въз-
бужда флуоресценция 
в тънкото фосфорно 

покритие от 
в ът р е ш н ат а 
страна на тръ-
бичката, про-
извеж дайки 
бяла видима 
светлина. Лам-
пата работи с 
висока често-
та - от 30 до 60 
килохерца.

С п о р е д 
Британската 

агенция за защита на 
здравето девет от 53 
тествани от нея енер-
госпестяващи лампи 
излъчват UVC светли-
на (нискочестотна, под 
280 нм).

Изпращана от слън-
цето, по принцип тя не 
достига Земята, защо-
то се поглъща от озо-
новия слой, но е мно-
го по-разрушителна за 
ДНК от популярните 
UVA и UVB лъчи.

Най-малкото, до ко-
ето може да доведе, е 
състояние на кожата, 
подобно на слънчево 
изгаряне. Възможно 
е обаче да се стигне и 
до мутации и рак на 
кожата.

Агенцията пре-
поръча още миналия 
октомври човек да не 
прекарва повече от 
час на ден на по-малко 
от 30 см от икономич-
на крушка с единично 
покритие (това са тези, 
които не са вкарани 
във втори “кожух”, т.е. 
тръбичките им са ви-
дими - на практика ве-
роятно всички, които 
може да се купят в бъ-
лгарските магазини).

Джон О’Хейгън от 
Центъра по радиа-
ционни и химически 
опасности към аген-
цията започнал про-
учвания, след като 
групи от пациенти се 
оплакали от лампите. 
Сред тях имало хора с 
автоимунното кожно 
заболяване лупус (въл-
чанка), което се прово-
кира от ултравиолето-
вите лъчи и причинява 
болки и увреждане на 
вътрешни органи.

Флуоресцентните 
лампи освен 
това излъчват 

студена светлина

Цветовата им тем-
пература е следната: 
“топло бяло” е по-
малко от 3000 келви-
на (обикновено при 
крушките 2700), “бяло” 
е 3500, “студено бяло” 
- 4000, и “дневна свет-
лина” - над 5000 (при 
масовите крушки най-
често 6400).

Колкото по-голя-
ма е цифрата, толкова 
по-студена, т.е. синя, 
е светлината. Тя е по-
интензивна от тази на 
едисоновите крушки 
и дразни кожата на 
свръхчувствителни 
към светлината хора.

“Много е важно те 
да могат да изпол-
зват източници на 
светлина, които не 
влошават състояни-
ето им. Техните за-
болявания се прости-
рат от екземи до рак 
на кожата”, заявява 
председателят на Бри-
танската асоциация на 
дерматолозите д-р Ко-
лин Холдън.

Над 340 хил. души 
само във Великобри-
тания ще бъдат за-
сегнати от този про-
блем, твърди Съюзът 
за благотворителност 
“Спектрум”.

Синята светлина в 
икономичните крушки 
може да предизвика 
стрес и безсъние, за-
щото възпира произ-
водството на хормона 
на съня мелатонин, 
предупреждават от 
германското сдруже-
ние “Строителна био-
логия”.

Според д-р Алек-
сандер Вунш, един от 
най-известните спе-
циалисти по светлина-
та и въздействието й 
върху здравето в Гер-
мания, това може да 
причини и рак на гър-
дата, защото ниските 

ЕС опровергава 
тези опасения, като 
заявява, че “не са из-
вестни научно доказа-
ни изследвания за рис-
кове за хормоналния 
баланс или за рак”.

До рак може да до-
веде и електросмогът, 
създаден от икономич-
ните крушки, смята д-р 
Магда Хавас, препода-
вател по околна среда 
и ресурси в универси-
тета Трент, Канада.

Германската феде-
рална служба за защи-
та от лъчения тества 
37 различни лампи 
и установява, че при 
всички, разбира, се 
има електросмог, но 
той “не превишава ни-
какви граници” и “спо-
ред днешните научни 
познания са изключе-
ни здравни уврежда-
ния”.

Електромагнитното 
излъчване не е за под-
ценяване, контрира 
сдружението “Стро-
ителна биология” от 
Бон. “Енергоспестя-
ващите лампи пре-
вишават световните 
норми за излъчване 
за компютри в някои 
случаи от 12 до 40 
пъти”, уточнява Йоха-
нес Шмид от Институ-
та за строителна био-
логия “Нойбайерн”.

Поне 50 см 
разстояние 

между тялото 
и лампата

препоръчва и Гер-
манският институт 
по екология. “Колко-
то по-далеч, толко-
ва по-добре, защото 
например при двойно 
по-голямо разстояние 
електромагнитното 
лъчение намалява с 
една четвърт”, обяс-
нява Дитлинде Квак.

Трептенето на ико-
номичните лампи при-
чинява главоболие и 
мигрена, алармира 
пък Асоциацията за 
действия срещу миг-
рената на Острова. 
Много пациенти се оп-
лакали от пристъпи.

Шест милиона са 
британците, страдащи 
от мигрена, а в целия 
ЕС са десетки милио-
ни. Има съобщения и 
за пристъпи при епи-
лептици, за световър-
теж и намаляване на 
способността за кон-
центриране.

Производителите 
на енергоспестяващи 

нива мелатонин 
предполагат по-

силно действие на 
сексуалните хормони 

като естроген - а 
той е вино-
вен за някои 

видове рак 
на млечната жлеза.

“При неправилно 
ползване на новите 

крушки може да се 
улесни появата на 

почти всички болести 
на цивилизацията - 
като сърдечносъдови, 
диабет, остеопороза 
и нарушения на имун-
ната система”, пре-
дупреждава той.

Спектърът на круш-
ката с нажежаема 
жичка е най-близък 
до този на слънчевата 
светлина и затова най-
естествен и най-под-
ходящ за човека. Уси-
лията да се замени тя с 
“изразено хормонално 
по-активната” енер-
госпестяваща лампа 
може след 20 години 
да се окаже “ужасява-
що грешно решение”, 
чиито последствия 
тогава вече няма да са 
поправими за много 
от заболелите, цитира 
Вунш американския си 
колега проф. Ейбрахам 
Хайм, хронобиолог.
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вака и парцала в най-
лонов плик и го затво-
рете плътно, отворете 
прозореца и излез-
те от стаята (къде да 
хвърлите плика, както 
и крушките, след като 
им свърши животът, е 
друга тема). Най-доб-
ре е обаче лампата да 
не се чупи.

Алтернативите 
и начините за 

“спасение”
Пр о из в од и те л я т 

“Мегаман” е въвел за-
щита от счупване и 
пръскане на крушката - 
тънък силиконов слой. 
Пак на тази фирма е и 
единствената енер-
госпестяваща круш-
ка с много по-малко 
електромагнитно из-
лъчване, подходяща 
за свръхчувствителни 
към светлината хора 
- моделът Sensible (11-
ватова струва от 12 
евро нагоре, 15-вато-
ва - 15 евро).

Друг вариант са ха-
логенните крушки, чи-
ято светлина е близка 
до тази на нажежаема-
та жичка, но са с 30% 
по-ефективни, и све-
тодиодите, които не 
излъчват високочес-
тотни вълни и също 
са по-икономични. И 
двете обаче са по-скъ-
пи.

Светодиодите са 
сочени като лампите 
на бъдещето. За да не 
ви дразни прекалено 
студената бяла свет-
лина, наденете върху 
лампата презерватив, 
съветват германски 
потребители. Може да 
я поставите в затворен 
абажур, който не е про-
зрачен, или да я обър-
нете нагоре към тава-
на, за да достига до вас 
отразена светлина.

Да се заземяват аба-
журите, за да се нама-
ли електромагнитното 
лъчение, най-вече при 
настолни лампи, пред-
лагат експерти от гер-
манската Федерална 
служба за защита от 
лъчения.

Как да 
изберем 
лампа
На опаковките на 

енергоспестяващите 
лампи е изписано ка-
ква е светлината им 
(топло бяло, дневна и 
т.н.), келвините (2700, 
4000, 6400) или три-
цифрен код, или пък 

лампи обаче твърдят, 
че благодарение на 
най-новите техноло-
гии (използването на 
електронен баласт) 
вече няма трептене, 
което да е уловимо 
от човека. Проблеми 
може да има само с ев-
тини и некачествени 
крушки, обясняват те.

При по-старите 
модели (с конвенцио-
нален баласт) се пре-
дизвиква трептене в 
100-херцов диапазон 
(на двойно по-висока 
честота от тази в елек-
трическата мрежа - 50 
херца).

Големи са и 
страховете от 
увреждания на 

очите
“Хора със стари из-

куствени лещи без UV 
защита може да бъ-
дат застрашени. Не 
е изключено и заради 
светлината от ико-
номичните лампи да 
се увеличат случаите 
на макуларна дегене-
рация (свързана с про-
гресивно влошаване на 
централното зрение - 
бел. ред.)”, казва проф. 
Бернхард Лахенмайр, 
очен лекар и физик.

Александър Вунш е 
провел опити с плъхо-
ве. След четири дни на 
флуоресцентна свет-
лина се наблюдават 
първи увреждания на 
ретината им, а след 30 
дни - невъзвратими 
увреждания. Той твър-
ди, че и при мишки и 
примати може да се 
докажат фототоксич-
ни щети, причинени 
от енергоспестяващи-
те лампи.

Друго, което при-
теснява експертите, а 
и обикновените потре-
бители, е съдържани-
ето на живак в новите 
крушки. От опаковката 
човек не може да раз-
бере колко точно е то. 
ЕС позволява до 5 мг 
на крушка.

От фирмата “Осрам” 
твърдят, че слагат по 
2,5 мг (за сравнение 
- в забранените вече 
термометри има 1 г 
живак). Той не “излиза” 
от тръбичката, опасен 
е само ако лампата се 
счупи.

Съветът в такъв 
случай е: ако можете, 
съберете живака (той 
е течен при стайна 
температура), избър-
шете пода с влажен 
парцал, поставете жи-
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Димитър Стоянов, биодинамичен фермер
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няколко от тези еле-
менти.

Първите два са 
ясни. В кода първата 
цифра представлява 
десетиците на индекса 
на възпроизвеждане 
на цветовете. Т.е., ако 
виждате цветовете 
с 80% автентичност, 
цифрата ще е 8. Всъщ-
ност 8 отговаря на 80 
до 90%, това е най-ма-

совият случай.
Диапазонът при 

компактните флуо-
ресцентни лампи е 
от 60 до 98. Втората 
и третата цифра са 
първите две от стой-
ността на келвините. 
Т.е., ако става дума 
за топло бяло - 2700 
келвина, тези цифри 
ще са 27 и целият код 
– 827, 840 е за студено 

бяло, 860 - за дневна 
светлина.

Лампите от 2700 
келвина са най-близ-
ки до крушката с 
нажежаема жичка и 
най-подходящи за 
дома.

Изпратила 
Екатерина 

ПЕЙЧЕвА
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Carpinus orientalis Mill.
Келявият габър принадлежи на род Га-

бър – листопадни дървета с последовател-
но разположени прости листа. Той е ниско 
дърво – 10-12 м или храст до 2 м с яйцевид-
на или закръглена корона. Листата му до-
стигат 2-6 см дължина. Цъфти през април-
май. Плодовете узряват през октомври.

Разпространен е в Централна и Югоиз-
точна Европа, Кавказ и Югозападна Азия. У 
нас се среща често в долния пояс и отчасти 
до 1200м н.в. Расте по сухи, припечни скло-
нове с бедна и плитка почва, като образува 
храстовидни съобщества, самостоятелно 
или с други широколистни видове, като 
мъждряна, косматия дъб и други сухоус-
тойчиви видове. 

Той е светлолюбив, силно сухоустойчив, 
невзискателен към почвените условия. 

Бавнорастящ е и понася подрязване. 
Може да се използва за живи плетове. Жи-
вее 100-200 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.		

КЕЛЯВ ГАБЪР

На 16 ноември (понедел-
ник) 2009 г., в гр. Тете-
вен, от 17.00 часа в сало-
на на общината ще бъде 
представена изложба за 
живота и делото на Пе-
тър Димков. На срещата 
ще бъдат представени и 
най-новите книги на Из-
дателска къща “Новата 
цивилизация” от акад. 
Атанас Панчев и Тодор 
Ялъмов – зам.-председател 
на НГИК “Петър Димков”

Вход свободен

На 17 ноември (вторник), 
2009 г., в гр. Луковит, 
от 17.00 часа в салона на 
библиотеката ще бъдат 
представени най-новите 
книги на Издателска къща 
“Новата цивилизация”. Из-
данията ще бъдат пред-
ставени от акад. Атанас 
Панчев и Тодор Ялъмов – 
зам.-председател на НГИК 
“Петър Димков”.

Вход свободен
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УВАЖАЕМИ ДЪРЖАВНИ МЪЖЕ,

От времето на г-жа Миглена Кунева, сим-
волизираща перманентното ни съглаша-
телство с всички чужди напътствия, сагата с 
боклуците ни все повече започна да избуява 
и припенва по европейски стандарти. Най-
учудващото е, че след всенародния Акт на 
кастрация на т.нар. „политическо триглавие” 
и във времето на всеобщо за света морално-
финансово падение с нова сила продължават 
пъкленно да се вихрят старите боклукчийски 
корупционни схеми. Медийно поднесеното 
словоблудство по това направление надми-
на всякакви търпими граници. Видимо до-
волни от боклукчийската сага останаха само 
всеизвестните еврохиени и наши преда-
тели, които държат този глобално зловонен 
монопол. Всичко показва, че боклученият 
бизнес е по-печеливш от долнопробните тъ-
рговии с наркотици, оръжия, археология и 
проституция! Затова днес изпосталелият ни 
народ, подложен на всякаква мръсна мани-
пулация, е вече готов да приеме, без да мис-
ли, НИКОМУ  НЕНУЖНИТЕ  И  ВРЕДНИ  ОТ-
ВСЯКЪДЕ  57  /ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ/ ДЕПА ЗА 
ОТПАДЪЦИ!?!

Разбрахме, че всяко от тези СЪХРАНИ-
ТЕЛНО-ОТХОДНИ ОБИТАЛИЩА ще бъде с 
внушителни размери от 400 000 кв.метра 
плодородна българска земя! Още по-впе-
чатляващо е, че всяко от депата ще бъде об-
служвано от специалисти по компостиране, 
секторно-клетъчни склададжии и прочие 
общи работници за разфасоване! А фер-
ментите ще бъдат денонощно охранявани 
от бдителни пазачи с лиценз и опит! На тези 
новооткрити работни места е предвидена и 
отговорна чиновническа шапка. Тя ще се 
нарича „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВ-
ЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”, което в йерархията 
се явява над областно ниво! Зашеметяващ е 
и фактът, че всяко от тези 57 депа ще струва 
средно по 30 (ТРИДЕСЕТ) МИЛИОНА ЕВРО, 
което означава 58 500 000 деноминирани 
български лева!

С чувство на обречена виновност днешни-
ят лумпенизиран отвсякъде българин вече 
изпитва въпиющата необходимост и този път 
да угоди на всезнаещите европейски ко-
мисари. С това г-жа Йес отново ни направи 
на маймуни пред Брюксел!

Цифрите са шокиращи! Заради пара-
зитиращите у нас и на гърба на Европа бок-
лукчийски мафии сме готови да ликвидираме 
благодатна земя с площ, надхвърляща 22 800 
000 кв.метра!? Не ни пука и за прахосана-
та сума от ЕДИН МИЛИАРД и СЕДЕМСТОТИН 
и ДЕСЕТ МИЛИОНА ЕВРО, равняващи се на 3 
345 000 000 лева!?

Със същата сума обаче могат да бъдат 
пуснати в действие след 18-месечно стро-
ителство СТО и ШЕСТДЕСЕТ ЛИЦЕНЗИРАНИ 
ЗАВОДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ БИТОВИ 
И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ по компактна-
та ПИРОЛИЗНО-ПЛАЗМЕНА ТЕХНОЛОГИЯ НА 
ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗОЛАЦИОННИ СТРОИ-

ТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, т.е. СУРОВИНИ ЗА НОВА 
УПОТРЕБА!!! Производствената мощност на 
всеки от тези заводи може да бъде по 70000 
тона годишно с прилежаща земя само от 45 
декара! Тези самозахранващи се с електро- 
и топлоенергия заводи могат да задоволят 
нуждите от боклукопочистване на цялото 
сегашно население на Балканския полуост-
ров. Нещо повече, със сигурност страната ни 
може да реши и проблемите с боклуците на 
Кипър, Малта и Хаваите, ако бъдем помоле-
ни!

Тук коментарът е излишен, но въпросите 
остават! Кои са тези бивши „специалисти” от 
МОСВ, които са броили 4 680 000 лева на ня-
какви си датски тарикати, които умозрително 
ще ни светнат къде да бъде регионалното ни 
сметохранилище? Не е ли красноречив при-
мер за безмислие изборът на това депо да 
бъде до живописното и богато село Ракит-
ница? (Справка: в. „Старозагорски новини”, 
бр.199 от 15.Х. т.г.). Как стана така, че внезап-
но под старото сметище на Мандра баир се 
появиха опасни подпочвени води? И като е 
толкова ценен чакъленият камънак на този 
баир, какво ще правим със старото сметище? 
Точно там от взривните детонации подпочве-
ните води няма ли да се увеличат, разнасяйки 
насъбралите се отрови из доброплодна Тра-
кия?

Екоинспекторите на замърсената ни Ро-
дина чували ли са, че само реакторът по 
технологията „ВАНЮКОВ” от най-новото 
поколение авангардни заводи за преработка 
на битови и промишлени отпадъци може да 
се справи със стария и нов проблем? Полити-
чески предатели ли са тези, които досега не 
реализираха това руско изобретение? Няма 
ли кой да напомни, че ПАТЕНТЪТ НА КОМ-
ПАНИЯ „АВРОРА” ОТ МОСКВА Е ПРИЗНАТ 
БЕЗ УГОВОРКИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ и дори е поз-
латен с медал и от самия Брюксел?

Затова въпрос с понижена трудност е 
КЪДЕ, КАКЪВ и КОЛКО МОЩЕН ЩЕ Е ВСЕКИ 
ЗАВОД, ПРЕВРЪЩАШ СМЕТТА ОТНОВО В СУ-
РОВИНА!!! Всичко останало е политическо 
лицемерие и европейски мазохизъм! Заради 
това лицемерие Стара Европа и Русия заедно 
с новите жалки попълнения ще платят заше-
метяващи цени! Затова е време светът да се 
раздели с дистанционно управляващите го 
глобални мародери. А България, като беля-
зана страна, се налага да даде пример за 
промяна. (Ключът за ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И 
СВЕТА, както е известно, е в два православни 
народа! - Справка: Осоговското и Фатимското 
пророчество).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА 
БОРИСОВ И НИКОЛОВ,

Всички сме свидетели на всякакви емиса-
ри, предлагащи с екстри стари и допотопни 
технологии за изгаряне на отпадъците. Така-
ва за сведение беше и е Австрийската техно-
логия! На всичкото отгоре този тип реклами-
рана навсякъде нездравословна технология 
е пет пъти по скъпа от руската. Не друга 

Чрез г-н ЙОРДАН НИКОЛОВ -
Областен управител на
СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ

До г-н БОЙКО БОРИСОВ -
Министър председател на
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО
От Христо Николов ТАНЕВ – художник, гражданин на най-древния град-селище на Европа и член на КПО „ЗИЕЗИ КАНАЗ”

страна, а Германия е установила, че с този ар-
хаичен тип заводи чрез изгаряне боклукът 
намалява обема си само пет пъти, но и с 
толкова се увеличават канцерогените във 
въздуха, водата и най-вече на земята. Затова 
в преговори с Русия практичната г-жа Ангела 
Меркел е пожелала в страната й да бъде при-
ложена руската авангардна технология!

Ние, българите, с обяснимо празна Здрав-
на каса, ниско интелигентни ли сме, или са-
моубийци? Има ли друга алтернатива новото 
правителство на ГЕРБ, освен да спре достъпа 
до българската каца с мед от страна на бок-
лукчийската мафия по брюкселска протекция 
и стандарти? Има ли основания светът да ни 
смята за неадекватни примати?

Ако отговорът е „НЕ!”, поискайте от компа-
нията „АВРОРА” оферта за цялостно ПИЛОТ-
НО РЕШАВАНЕ НА ГЮБРЯСАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ 
НА СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ. Време е да да-
дем пример, като ПОЧИСТИМ И ПРЕЧИСТИМ 
най-древния регион на ЕВРОПА! Направим ли 
спешно това, ще извършим дългоочакваният 
АКТ НА ПРОМЯНА в нас и около нас, което е 
гарант, че сме си влезли в т.нар. – „ПРЕДРЕ-
ЧЕНО ВРЕМЕ”! То няма как благотворно да 
не се отрази на цяла България и Балканите, 
Европа и света! Само така народите ще си 
възвърнат доверието и уважението към 
нас – българите!

С нови партиди от боклукчийски праз-
нословия и прочие политически канцерогени 
само ще ликвидираме себе си. Със сигурност 
в небитието ще се озове и сегашният Голиат! 
Неговото имперско „присъствие” в страната 
ни е видимо, но видна е и другата закономер-
ност! Падението на неолибералния „боклук” 
на Голиат започна, както е било винаги, пак от 
тук, т.е. от Обетованата земя на Черноморс-
ко-Балканския регион! 

 Днес издоеният и осмукан от „ИЗМИ” свят 
няма друг изход, освен от цялостна ПРОМЯ-
НА НА СЪЗНАНИЕТО! Затова ние – българи-
те, първи се налага да влезем в час, за да 
изпълним мисията, за която сме подготве-
ни от хилядолетия!!! (Справка: Петър Дънов 
„УЧИТЕЛЯ, „ЛЕЧИТЕЛЯ”, „ПРОРОКА”, издателс-
тво „Ден”, Стара Загора). 

Светът очаква от нас да изринем своите 
Авгиеви обори и да покажем нов морал без 
„леви” и „десни” деменции! Ключът е в нас и 
изходът е пак тук, с изграждането на НОВАТА 
СТОЛИЦА И СЪОТВЕТНИ ИНСТИТУЦИИ… НА 
СВЕТА!

Премахнем ли страха си от промяна, ще да-
дем на себе и на тираните ни шанса заедно 
да спрем възмездието от всеобщия ЗАКОН 
ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНАТА ВРЪЗКА! Само 
с безотказния ХРИСТИЯНСКИ АКТ НА ПОКАЯ-
НИЕТО И ПРОШКАТА светът може да проме-
ни съдбата си!! Всичко останало е безжизнен 
космически боклук!

С надежда за адекватни действия - 
Христо ТАНЕВ

19.Х.2009 г., Стара Загора

Природа, екология
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Джек ЛОНДОН

Огромната зала беше втрещена. Жените, 
стреснати се притискаха една до друга, сякаш 
търсеха закрила. Кисанг оставиха моряците и 
се дръпнаха настрана с гузно кикотене. Само 
принцеса Ом не трепна, не прояви нищо, а 
продължи да гледа с широко отворени очи в 
моите, които се върнаха пак към нея.

След това настъпи голяма тишина, сякаш 
всички чакаха някаква дума, нещо съдбовно. 
Множеството очи плахо се обръщаха ту от 
императора към мен, ту от мен към императора. 
Аз бях достатъчно умен да запазя мълчание и 
да стоя там със скръстени ръце, високомерен 
и недосегаем.

− Той говори нашия език! − рече най-после 
императорът и мога да се закълна, толкова 
хора си поеха отново дъх, че сякаш цялата 
зала се превърна в една огромна въздишка.

− Аз съм се родил с тоя език − отвърнах 
аз, без много да му мисля, като се хванах по 
моряшки за първото лудешко хрумване. − Аз 
съм го говорил още като кърмаче. Аз бях чудото 
на родината си. Мъдреци идвали отдалече 
да ме видят и чуят. Но никой не е разбирал 
думите, които съм казвал. През многото години 
забравих голяма част, но сега, в Чосон, думите 
се връщат като отдавна загубени приятели.

Положително им направих впечатление. 
Императорът преглътна и устните му се 
изкривиха, преди да ме попита:

− Как го обясняваш това?
− Моето е било една случайност − отвърнах, 

като продължих подхванатата вече нишка на 
хрумването си. − Боговете на раждането не са 
внимавали и аз бях оставен от тях в далечна 
страна и отгледан от чужд народ. Аз съм 
кореец и сега най-после съм се завърнал в 
родината си.

Какво възбудено шепнене и съвещаване 
настъпи в залата! Сам императорът се обърна 
към Ким.

− Той си е все същият, с нашия език в устата, 
откакто е излязъл от морето − излъга този 
добродушен приятел Ким.

− Донесете ми дрехи на янбан, както ми 
се полага − прекъснах аз − и ще видите! − И 
когато ме отвеждаха да изпълнят желанието 
ми, обърнах се към кисанг: − И оставете робите 
ми на мира. Те са пропътували дълъг път и са 
уморени. Те са мои верни роби.

В другата стая Ким ми помогна да 
се преоблека, като отпрати слугите, и 
генералната репетиция, която ме накара да 
изиграя с дрехите, бе кратка, но на място. Той 
разбираше повече от мен накъде бия, но беше 
добър човек.

Смешното, когато се върнах в общото 
гъмжило, разглаголствайки на корейски, 
който, както заявих бил малко ръждясал от 
дълга липса на практика, беше, че Хендрик 
Хамел и другите, твърде сковани, за да научат 
един чужд език, не разбираха нито дума от 
това, което говорех.

− В мен тече кръвта на династията Корьон − 

СКИТНИКЪТ МЕЖДУ 

ЗВЕЗДИТЕ
разправях аз на императора, − която е властвала 
преди много години в Сонгдо, когато моят род 
го издигнал връз останките на Сила.

Всичко това бе древна история, разказана 
ми от Ким през дългото пътуване, и той с мъка 
сдържаше сериозното си изражение, когато 
повтарях като папагал неговите уроци.

− Тези − казах аз, когато императорът ме 
попита за другарите ми, − тези са мои роби 
всичките, освен онзи стар дебелак − аз му 
посочих Йоханес Маартенс, − който е син на 
освободен роб. − Тогава казах на Хендрик 
Хамел да се приближи − Този − продължих да 
измислям аз − се е родил в бащината ми къща 
от семето на роб, родил се там преди него. Той 
ми е много близък. Ние сме на едни години, 
родени в един и същи ден и затова на този ден 
баща ми го е дал на мен.

После, когато Хендрик Хамел поиска да знае 
всичко, което съм казал и аз му го разправих, 
той взе да ме упреква и направо се вбеси.

− Станалото е станало, Хендрик − рекох му 
аз. − Каквото съм направил, е било от глупост 
и от необходимостта да кажа нещо. Но то е 
вече направено. Нито ти, нито аз можем да 
го оправим. Трябва да си играем ролите и да 
гледаме да не я оплескаме.

Тайвун, братът на императора, беше цар на 
пияниците и по-късно вечерта ме предизвика 
да се надпиваме. Императорът беше във 
възторг и заповяда на десетина от най-
прочутите пияници да се присъединят към 
състезанието. Жените бяха отпратени и ние 
започнахме − чаша срещу чаша, мяра след 
мяра. Задържах Ким до себе си, а малко по-
късно, въпреки предупредителното мръщене 
на Хендрик, отпратих него и другите, като 
първо поисках и получих помещение в 
двореца вместо в хана.

На другия ден в целия дворец се разправяше 
за моя подвиг, защото бях изтраял, докато 
Тайвун и неговите герои се натъркаляха и 
захъркаха на рогозките, а аз се прибрах да спя 
без чужда помощ. Никога в дните на обрата, 
настъпил след време, Тайвун не се усъмни в 
твърдението ми за корейския ми произход. 
Само един кореец − твърдеше той − може да 
бъде толкова издръжлив.

Дворецът сам по себе си беше цял град и 
нас ни настаниха в нещо като отделна лятна 
постройка. Царствените помещения, разбира 
се, бяха отредени на мен, а Хамел и Маартенс 
с другите мърморещи моряци трябваше да се 
задоволят с останалото.

Повикаха ме пред Юсан, будисткия 
свещеник, когото вече споменах. Той ме 
виждаше за първи път и аз него също. Той 
отпрати дори и Ким и ние останахме сами, 
седнали на дебели рогозки в полутъмна стая. 
Боже, какъв човек и какъв ум беше Юнсан! 
Той знаеше много за други страни и места, 
за които никой друг в Чосон не бе и сънувал. 
Дали вярваше във фантастичното ми раждане? 
Това не можах да разбера, защото лицето му 
се променяше по-малко от бронзова съдина.

Какви мисли му минаваха на Юнсан, това 

го знаеше само Юнсан. Но в него, този бедно 
облечен, мършав свещеник, усетих да се крие 
сила зад всичката сила в двореца и в целия 
Чосан. Усетих също в насоката на разговора, 
че мога да му бъда полезен. Но дали тази 
полезност му беше подсказана от принцеса 
Ом? − това беше гатанка, кочто оставих на 
Хендрик Хамел да разгадае. Аз малко разбирах 
и малко ме беше грижа, защото винаги живеех 
с момента и оставях другите да придвиждат, 
да взимат предпазни мерки и да се измъчват 
от страхове.

Отзовах се също и на поканата на принцеса 
Ом и последвах един евнух с безбрадо лице 
и котешка походка през безлюдни задни 
дворцови входове до нейните покои. Тя имаше 
жилище, каквото трябва да има една принцеса 
от кралска кръв. То също беше самостоятелен 
дворец сред езерца с лотоси, където растяха 
гори от вековни дървета, но дървета пигмеи, 
които ми стигаха едва до кръста. Бронзови 
мостчета, толкова изящни и въздушни, че 
изглеждаха сякаш са изработени от златар, 
бяха прехвърлени през езерата с водни лилии, 
а бамбукова горичка закрива нейния дворец 
от целия кралски палат.

На мен ми се замая главата. Макар и да бях 
прост моряк, не бях чак толкова несръчен 
с жените и усетих, че не само от празно 
любопитство е изпратила да ме повикат. Бях 
чувал за любовни истории между обикновени 
мъже и царици и се чудех дали сега не ми е 
излязъл късмет да докажа верността на такива 
приказки.

Но принцеса Ом не губеше време. Наоколо 
имаше жени, но тя им обръщаше не повече 
внимание, отколкото някой коняр на конете 
си. Аз седях до нея на дебели рогозки, които 
превръщаха стаята наполовина в ложе, и 
ме черпеха с вино и хрускави сладкиши, 
поднесени на мънички, две педи високи 
масички, инкрустирани с бисер.

Боже, боже, достатъчно беше само да я 
погледна в очите… Но почакайте. Не изпадайте 
в заблуждение. Принцеса Ом не беше глупачка. 
Казах, че беше на моя възраст. Беше като нищо 
тридесет годишна и съответно самоуверена. 
Тя знаеше какво иска. Знаеше и какво не иска. 
Тъкмо за това не се беше омъжила, въпреки 
че натискът, който един азиатски кралски 
двор може да упражни спрямо една жена, е 
бил напразно упражняван спрямо нея, за да я 
принуди да се омъжи за Чон Монг Ю. Той беше 
далечен братовчед на големия род Мин, не 
беше глупав и беше толкова жаден за власт, 
че тревожеше Юнсан, който се мъчеше да 
задържи цялата власт в свои ръце, за да запази 
равновесието и реда в двореца и в Чосон. И 
така Юнсан беше този, който тайно се съюзи 
с принцеса Ом, пазеше я от братовчеда й и я 
използваше, за да подкастря крилата на този 
братовчед. Но стига толкова интриги. Мина 
много време, преди да отгатна и една десета 
от всичко това, пък и тогава в голяма степен 
благодарение на доверието на принцеса Ом и 
умозаключенията на Хендрик Хамел.

Принцеса Ом беше истинско цвете между 
жените. Такива като нея се раждат рядко − едва 
ли повече от две на столетие в целия свят. Не я 
ограничаваха ни власт, ни някакви условности. 
Религията за нея беше редица абстракции, 
отчасти научени от Юнсан, отчасти изработени 
от самата нея. Всеобщата религия, религията на 
масите според нея била създадена, за да кара 
милионите трудещи се да си гледат работата. Тя 
знаеше какво иска и имаше сърце на истинска 
жена. Беше красавица − да, красавица според 
каквито искате установени правила на този 
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свят. Големите й черни очи не бяха нито 
дръпнати, нито коси, както са у азиатците. 
Бяха продълговати наистина, но правилно 
поставени, с лек намек на наклоненост, който 
само й придаваше пикантност.

Казах, че не беше глупава. Чакайте! Как 
треперех пред положението − една принцеса 
и прост моряк, и любов, която заплашваше 
да бъде голяма, аз си блъсках моряшкия 
мозък как да постъпя, без да уроня мъжкото 
си достойнство. Случайно в началото на тази 
първа среща споменах това, което бях казал на 
целия двор, че съм всъщност кореец с кръвта 
на древната династия Корьо.

− Остави това − каза тя и ме потупа по 
устните с ветрило от паунови пера. − Тук няма 
защо да разправяш детски приказки. Да знаеш, 
че с мен ще си по-велик от всякаква династия 
Корьо. Ти си… − тя замълча, а аз зачаках и 
виждах как в очите й проблясва дързост.

− Ти си мъж − довърши тя, − дори и на сън 
не съм мислила, че на света има такъв мъж 
като теб, застанал здраво на двата си крака.

Боже, боже, какво можеше да направи 
един беден морски вълк. Този морски вълк, 
за когото е думата, признавам, се изчерви под 
морския си загар така, че очите на принцеса 
Ом се превърнаха на две езера на дяволитост, 
толкова дразнещо прекрасни, че малко остана 
да я грабна в прегръдките си. Тя се изсмя 
предизвикателно и примамливо и плесна 
с ръце на жените, и аз разбрах, че този път 
аудиенцията е свършена. Разбрах също, че ще 
има и други аудиенции, че трябва да има други 
аудиенции.

Когато се върнах при Хамел, главата ми се 
маеше.

− Жената − рече той след дълбок размисъл. 
Той ме изгледа и въздъхна: това беше, без 
всякакво съмнение, въздишка на завист. − Да 
благодариш на своите мишци, Адам Странг, 
на бичия си врат, на жълтата си коса! Е, тя е в 
ръцете ти, човече! Играй играта и всичко ще е 
добре за нас. Играй си с нея, пък аз ще те уча 
как.

Аз настръхнах. Бях морски вълк, но бях 
мъж и нямаше да се оставя на някой да ме 
учи как да се държа с жени. Хенрик Хамел 
можеше да бъде едновремешен собственик 
на стария „Спарвер“, да има знанията на един 
мореплавател за звездите, да е чел много 
книги, но с жените − не, там аз знаех повече 
от него!

Той се усмихна с тънките си устни и попита:
− Харесваш ли принцеса Ом?
− В тия неща един моряк не е придирчив − 

отвърнах аз уклончиво.
− Харесва ли ти? − повтори той, забил в 

мене мънистените си очички.
− Не е грозна, и нещо повече от това, щом 

искаш да знаеш.
− Гледай да я спечелиш тогава − заповяда 

той − и някой ден ще се снабдим с кораб и ще 
избягаме от тая проклета страна. Готов съм да 
дам половината коприни на Западните Индии 
за един свестен обяд.

Той ме изгледа втренчено и попита:
− Мислиш ли, че ще можеш да я спечелиш?
Аз щях да хвръкна от радост при този 

предизвикателен въпрос. Той доволно се 
усмихна.

− Но не прекалено бързо − посъветва ме той. 
− Бързата печалба е евтина печалба. Трябва да 
си знаеш цената. Ще пестиш благосклонността 
си. Ще помниш колко струва бичия ти врат и 
жълтата коса, и слава богу, че ги имаш, защото 
те са по-ценни в очите на една жена, отколкото 
умът на десетина философи.

След това се заредиха странни, вихрени 
дни на аудиенции с императора, надпиване с 
Тайвун, разговори с Юнсан, часове с принцеса 
Ом. Освен това седях по половин нощ по 
заповед на Хамел и учех от Ким най-малките 
подробности на дворцовия етикет и обноски, 
историята на Корея, за старите богове и за 
новите, формите на учтивия език, езика на 
благородниците, езика на кули. Никога някой 
морски вълк не е работил толкова усилено. 
Аз бях играчка − играчка в ръцете на Юнсан, 
който имаше нужда от мен; играчка в ръцете 
на Хамел, който замисляше нещо толкова 
дълбоко, че и самият аз щях да се удавя в 
него. Само за принцеса Ом бях мъж, а не 
играчка… и все пак, като погледна назад, 
след толкова изминало време, обземат ме 
известни съмнения. Струва ми се, че принцеса 
Ом също ми налагаше своята воля, защото 
ме желаеше от все сърце. Но пък в това аз 
напълно й отговарях, защото не се мина много 
и аз я пожелах от все сърце и цялата ми воля 
така се устреми към това, че никаква нейна 
воля, нито волята на Хендрик Хамел, нито на 
Юнсан, можеха да ме възпрат да не я грабна в 
прегръдките си.

Междувременно обаче бях заплетен в 
дворцова интрига, сложността на която 
не можех да проумея. Долавях само, че е 
насочена против Чон Монг Ю, царствения 
братовчед на принцеса Ом, и нищо повече. 
Догадките ми не стигаха до там, че има клики 
и клики в кликите, които превръщат двореца 
в лабиринт, и пипалата им стигат до седемте 
бряга. Но аз не се тревожех. Оставях това 
на Хендрик Хамел. На него докладвах всяка 
подробност за това, което ставаше, когато не 
беше с мен, и той седеше с часове смръщил 
чело и като търпелив паяк разплиташе възела 
и оплиташе мрежата отново. Като мой личен 
роб настояваше да ме придружава навсякъде 
и само понякога не беше допускан от Юнсан. 
Разбира се, аз не му позволявах да присъства 
на срещите ми с принцеса Ом, но му разправях 
в общи черти за станалото, с изключение на 
по-нежните моменти, които не му влизаха в 
работата.

Мисля, че Хамел беше доволен да остава 
в сянка и да играе потайна роля. Беше 
достатъчно трезвен, за да пресметне, че рискът 
остава за мен. Ако аз преуспея, ще преуспее 
и той. Ако аз се проваля, той ще може да се 
измъкне като пор изпод останките ми. Убеден 
съм, че е разсъждавал така, и въпреки всичко 
това не го спаси накрая, както ще видите.

− Дръж се за мен − казах на Ким − и каквото 
да пожелаеш, ще бъде твое. Имаш ли някакво 
желание?

− Искам да стана началник на ловците на 
тигри от Пьонян и така да стана и началник на 
дворцовата стража.

− Почакай − казах му − и ще станеш. Имаш 
моята дума.

Как щеше да стане това, нямах представа. 
Но този, който няма нищо, може щедро да 
раздава целия свят; и аз, който нямах нищо, 
дадох на Ким началството на дворцовата 
стража. И най-хубавото в това беше, че аз 
изпълних обещанието си. Ким наистина стана 
началник на ловците на тигри, макар това и да 
го доведе до печалния край.

Тайните планове и интригите оставях 
на Хамел и Юнсан, които бяха политиците. 
Аз бях само мъж и любовник и прекарвах 
времето си по-весело от тях. Представете си 
ги само: закален, жизнерадостен морски вълк, 
безотговорен, непомислящ дори за минало 
или за бъдеще, който пие и яде с крале, признат 

любовник на принцеса и с мозък като на Хамел 
и Юнсан да кроят планове и да ги изпълняват 
заради мен!

Неведнъж Юнсан почти се досещаше за ума, 
който стои зад моя ум, но когато се опитваше 
да разбере Хамел, Хамел се показваше като тъп 
роб, хилядократно по-малко заинтересуван от 
държавни и политически дела, отколкото от 
моето здраве и добруване и бъбриво загрижен 
за моите надпивания с Тайвун. Мисля, че 
принцеса Ом се досещаше за истината, но я 
запазваше за себе си: тя търсеше не разум, а 
бичи врат и жълта мъжка коса.

Много от преживяното помежду ни няма да 
разправя, макар че принцеса Ом е само скъп 
прах вече от толкова столетия. Тя не търпеше 
да й се откаже нещо, нито пък аз, а когато един 
мъж и една жена пожелаят да слеят сърцата 
си в едно, глави може да падат и царства да се 
сгромолясват, и те пак да не отстъпят.

Дойде време, когато се заговори за нашата 
женитба − о, първо тихо, съвсем тихичко, само 
като някаква дворцова клюка, по тъмните 
ъгълчета от евнуси и прислужнички. Ала в 
един дворец клюките на кухненските слуги 
достигат до трона. Скоро се вдигна голям 
шум. Дворецът беше сърцето на Чосон, а 
когато дворецът се разтърсеше, Чосон се 
разтреперваше. А имаше причина да се 
разтърси. Нашата женитба щеше да бъде 
направо удар в челото на Чон Монг Ю. Той се 
бореше и проявяваше сила, за която Юнсан 
беше готов. Чон Монг Ю събуди недоволство 
у половината свещеници в страната и те 
потеглиха в безкрайни шествия към портите 
на двореца и хвърлиха императора в паника.

Но Юнсан бе непоклатим като скала. Другата 
половина свещеници в страната бяха негови, 
а освен това и всички свещеници в големите 
градове като Кейджо, Фусан, Сонгдо, Пьонян, 
Хенампо и Хемулпо. Юнсан и принцеса Ом, и 
двамата накараха императора да се обърне 
в противоположна посока. Както ми призна 
сетне, тя го тормозела със сълзи и истерии, 
и със заплахи да вдигне скандал, от който 
ще се разклати тронът. А отгоре на всичко 
в психологическия момент Юнсан посветил 
императора в сума новости, които отдавна 
назрявали.

− Трябва да си пуснеш дълга коса за брачния 
възел − предупреди ме Юнсан един ден 
със сянка на искрица в суровите си очи, по-
закачлив и човечен, отколкото го бях някога 
виждал.

Бележки 
[3] река Ялуцяви 

Превод  Сидер Флорин

Съобщение
На 23 ноември (понеделник) от 18.00 часа в гр. 
Бургас, ул. “Булаир” №10, в салона на библио-
тека “П. К. Яворов”, ще се проведе премиера-
та на книгата “Поклонници на светлината” с 
автор Борислав Иванов. Новата книга ще бъде 
представена от издателя акад. Атанас Панчев. 
На срещата ще бъде представена и книгата 
“Петър Димков - Родолюбецът, Лечителят, 
Мислителят”, плод от усилията на авторски 
колектив. Тя ще бъде представена от Тодор 
Ялъмов – зам.-председател на НГИК “Петър 
Димков”. 
Поканват се всички наши читатели и съмиш-
леници от Бургаска област да присъстват.

Вход СВободен

Дух и материя
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Екатерина 
СТАЕВА,
Велинград

Градската болни-
ца и временните ла-
зарети в Марсилия 
са претъпкани от 
агонизиращи хора. 
Сърцата на всички 
са изпълнени с на-
дежда, че най-после 
холерната епидемия 
ще изчезне. Годината 
е 1835. 

И ето, преживяла 
ужасите на смъртта, 
Марсилия вече се 
връща към своето 
ежедневие. Блоки-
раните от карантина 
кораби по пристани-
щето вдигат котва. 

Между преживе-
лите холерата е и 
старият капитан Бо-
регард, собственик 
на кораба „Морепла-
вател”, заминаващ за 
Америка. Унесен в 
спомени, той не забе-
лязва младия, строен 
и с красиво лице и 
пъстри очи момък. 
Приятен мъжки глас 
прекъсва спомени-
те му. Младият мъж 
предлага услугите си 
- да замести умрелия 
помощник на капи-
тана. След кратък 
разпит се стига и до 
името му. 

А то е Джузепе 
Мария Гарибалди. В 
регистъра на при-
станището в Ница е 
записан като капитан 
от далечно плаване, 
италианец.

Джузепе Гари-
балди е роден на 
04.07.1807г. в семейс-
твото на потомствени 
моряци от Киавари, 
градче на Лигурий-
ското крайбрежие. 
Той е второто от пет-
те деца на родители-
те си. Още от малък е 
любопитен и много 
смел. На осемгодиш-
на възраст спасява 
давеща се перачка. 
Привлича го морето 
и петнадесетгодишен 
прави опит да избяга 
в Генуа. 

Най-после родите-
лите му се съгласяват 
да стане моряк и той 
заминава за Одеса 

ГАРИБАЛДИ

гърба му и “Море-
плавател” е в еквато-
риални води. В също-
то време обаче сър-
цето на Гарибалди 
е изпълнено с обич 
към старата Евро-
па, към родината му. 
Той иска да опознае 
Новия свят като пъ-
тешественик, а плава 
към него като изгна-
ник, като бездомник. 

Когато народът на 
Париж разрушава 
Бастилията, Фран-
ция издига девиза на 
братството и равенс-
твото между всич-
ки хора. Този девиз 
преминава Алпите 
и намира отзвук по 
италианската земя. 
Из цяла Италия из-
бухват много селски 
бунтове, към които 
се присъединява и 
градското беднячес-
тво. Бонапарт пре-
минава Алпите със 
своята войска и на-
родът на Италия го 
посреща като осво-
бодител. Но скоро 
той се превръща в 
император завоева-
тел. Последвалият 
Виенски конгрес раз-
духва пламъците на 
националноосвобо-
дителните движения 
в Европа. Гарибалди 
със специална зада-
ча е в Кралския флот 
в Генуа.

Ето за тези съби-

тия си мисли Джу-
зепе, мъчейки се да 
заспи на палубата на 
парахода. Той е сигу-
рен, че щастливият 
час на измъчената му 
от векове родина, не-
пременно ще дойде.

Най-после „Море-
плавател” навлиза 
в оживеното при-
станище на Рио де 
Жанейро. Значи са 
в Америка! Денят е 
01.01.1836г. 

И тук прочутият 
бунтовник и дезер-
тьор от Сардинския 
военен флот, осъден 
на смърт за конспи-
ративна дейност - 
Джузепе Гарибалди, 
намира много при-
ятели. След няколко 
месеца той и съна-
родникът му Росети 
купуват двадесеттон-
на лодка. Търговията 
обаче не им върви, 
съдружниците не 
умеят да лъжат хора-
та. 

Издействали раз-
решение от бразил-
ското военно минис-
терство, те се сре-
щат със затворения 
в крепостта Санта 
Крус Дзамбекари 
и му предлагат да 
организират малък 
боен флот, с който да 
започнат действия 
срещу Бразилия по 
море. Проектът им е 
одобрен от Дзамбе-

кари и той ги препра-
ща при свои прияте-
ли и съмишленици. 
Така  започва нова 
страница в живота на 
Гарибалди.

Двадесеттонният 
„Мацини”, въоръжен 
с две старинни оръ-
дия и дванадесет 
души екипаж излиза 
в открито море. На 
08.05.1837год. започ-
ват първите стъпки 
на Гарибалди от епо-
пеята му в Америка. 
Да се бори и умре за 
Италия или за свобо-
дата на който и да е 
народ – това е него-
вата мечта. 

Междувременно 
Бразилия вече прави 
дипломатически пос-
тъпки пред другите 
държави за залавя-
нето на Гарибалди. 
Той и екипажът му са 
обявени за пирати. 
Възхитен от смелост-
та на италианския 
моряк, началникът 
на уругвайската по-
лиция предупрежда-
ва Гарибалди да бяга 
и ето го отново сред 
океанската шир.  

Няколко дни по-
късно два кораба ги 
преследват със за-
дача да унищожат 
екипажа или потопят 
“Мацини”. При тази 
първа морска битка 
Гарибалди показва 
хладнокръвие и сме-
лост, но към края на 
боя  е лошо ранен. 
Куршумът засяда във 
врата му и животът 
на героя увисва на 
косъм. 

След деветнаде-
сетдневно плаване 
корабът и оживелите 
моряци навлизат във 
водите на река Пара-
на и хвърлят котва в 
пристанището на ар-
жентинския град Гу-
алегуай. Опериран и 
излекуван, Гарибал-
ди е вече пленник, но 
с помощта на прияте-
ли успява да избяга. 
След дълга езда, ко-
гато вече са близо до 
свободата, водачът 
им ги издава. Вързан 
на кон, Гарибалди е 
върнат и жестоко из-
мъчван. 

След освобожда-
ването си от затвора

Гарибалди тръгва 
към Монтевидео, къ-
дето го очакват Ро-
сети и приятели. По-

късно получава за-
дача да въоръжи два 
малки кораба. Еди-
ният получава името 
„Рио Пардо”и е под 
негово командване. 
Другият - „Републи-
канец” е под команд-
ването на Джон Григ.

След няколко сра-
жения и разгромява-
нето на нападатели-
те започва стягането 
на два нови бойни 
кораба, които да съ-
действат на генерал 
Канабаро във водите 
на Атлантика. 

Претърпял кора-
бокрушение, в кри-
тичен за него период 
от живота Гарибал-
ди среща жената на 
своя живот, бъдеща-
та майка на децата му 
- Анита. На първия си 
син той дава името 
на мъченика на ита-
лианската свобода 
Меноти. 

Революцията пос-
тепенно преминава 
в гражданска война. 
Гарибалди не може 
да служи на никой 
тиранин и решава 
да се оттегли. Заедно 
със семейството си 
се отправя към Мон-
тевидео. Там опитва 
няколко вида работа, 
но светът на хитрите 
и безчестните не е за 
него. 

По това време Ар-
жентина и Уругвай 
воюват и смелият 
моряк се намесва 
във войната. Уруг-
вайското правител-
ство го назначава за 
главнокомандващ на 
републиканския во-
енен флот. Във всяко 
сражение жъне ус-
пех. Когато францу-
зите и италианците 
образуват добровол-
чески легиони, Гари-
балди веднага поема 
италианския. Поява-
та на аржентинската 
кавалерия под сте-
ните на Монтевидео 
се посреща твърдо и 
отблъсква. Следват 
месеци на тежки из-
питания.

Всички европейс-
ки вестници отделят 
внимание на героич-
ното държане на Га-
рибалди и неговите 
легионери. Уругвай-
ското правителство 
му дава генералски 
чин. 

(Следва)

като юнга на ко-
раба „Костанца”. 
По-късно бащата 
го взема при себе 
си на „Санта Ре-
парата“ и замина-
ват за Рим. Това е 
времето, когато е 
обявена от папата 
„Свещена година” 
на католиците. И 
ето, Гарибалди 
има възможност 
да види събрани 
в едно италианци 
от Тоскана, Вене-
ция, Ломбардия, 
Сицилия, и дру-
гите области на  
Италия. Тази сре-
ща оставя дълбо-
ки следи в съзна-
нието му за цял 
живот. 

След извес-
тно време се 
прехвърля на „Енеа”, 
след което с някол-
ко различни кораба 
прави продължител-
ни плувания до Гиб-
ралтар, Канарските 
острови и страните 
на Леванта, намира-
щи се по бреговете 
на Средиземно море. 
При тези пътувания 
той преживява мно-
го премеждия.

Животът му се 
променя отново, ко-
гато се включва в 
“Млада Италия”. За 
да възкръсне Ита-
лия, да бъде отново 
свободна и щастли-
ва, италианците съз-
дават организацията 
„Млада Италия” и се 
обединяват около 
нея. Гарибалди също 
става неин член и с 
всички сили започва 
да работи за каузата 
й. Следват гонения, 
изгнаничество, бяг-
ство. Една присъда 
на кралските съдии 
го превръща от сво-
боден в преследван 
човек. Тогава се сбъ-
два голямата му меч-
та да прекоси океана 
и стъпи на американ-
ска земя.

НА АМЕ-
РИКАНСКА 

ЗЕМЯ

Африка вече е зад 
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Но не, не съвсем – за това свидетелстват 
многобройните писма и стихове, милионни-
те тиражи на книгите с изказванията на Анас-
тасия. Сърцата на руснаците започват да бият 
в унисон със сърцата на техните далечни и 
близки родители, мечтали за щастието на 
своите деца. А противодействието се прово-
кира от наемниците и техните сподвижници. 
Какви наемници? Какви сподвижници?

Нима сериозно мислите, че начина на жи-
вот на целия руски народ е променил със 
словото си някой си руски княз на име Вла-
димир, който освен това не е седял стабил-
но на княжеското си кресло? Ей така, както 
си седял, и изведнъж казал: „Аз, момчета, 
мисля, че всички трябва да забравите култу-
рата на своите прародители и да приемете 
християнството.”

И народът с въодушевление отговаря: ”Да, 
разбира се, омръзна ни културата на наши-
те предци, хайде княже, покръсти ни”.

Абсурд? Разбира се, че е абсурд. В дейс-
твителност княз Владимир първо се опитвал 
да засили властта си, като промени религи-
озния мироглед на древните славяни, съз-
давайки за тази цел цял пантеон от езически 
божества. Обаче езическите вярвания не мо-
жели да узаконят създаващите се социални 
отношения; да оправдаят имущественото и 
социално неравенство, експлоатацията на 
човек от човека, “дадената от бога” княжес-
ка власт. Това накарало княз Владимир да 
избере чужда религия за руския народ, за 
да може да удовлетвори своите политичес-
ки амбиции. А и не е тайна, че изборът му 
паднал върху византийския вариант на хрис-
тиянството, тъй като той предвиждал фак-
тическо подчинение на духовенството пред 
княжеската власт въпреки юридическото му 
подчиненост пред Константинополската пат-
риаршия. А нас са ни уверявали, че той е на-
правил това за благото на просвещението и 
благоденствието на Русия.

Всички ние знаем, че промяната на идеоло-
гията се съпровожда със социални катаклиз-
ми и кръвопролития. Но тук се е извършила 
не само промяна на идеологията - промени-
ла се е рязко религията, културата и начина 
на живот, както и социалното устройство.

Ако се сравни случилото се в онези вре-
мена с революцията от 1917 г., то това е била 
“революция на квадрат”. Ако е имало след 
тази революция гражданска война, то тя е 
била “гражданска война на квадрат”. Но в 
онези древни времена не е имало граждан-
ска война. А не е имало, защото в езическа 
Русия е имало само езичници. Говорят ни за 
противопоставяне и то въоръжено проти-
вопоставяне между езичници и християни 
в Русия. Но ако цяла Русия е била езическа, 
то откъде тогава са се взели християните в 
Русия? Те са дошли с наемниците отвън. Княз 
Владимир по това време далеч не е бил най-
могъщият княз. Разбира се, князът е имал 
при себе си дружина, която е издържал. Но 
от историята ни е известно, че за някакви що 

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА 
НА ЖИВОТА

годе сериозни военни 
действия тази дружина 
не е била достатъчна. 
Винаги е била нужна и 
поддръжката на народа. 
Народното опълчение в 
Древна Русия винаги е 
било основната военна 
сила.

Но за какво народно 
опълчение може да се 
говори, ако целият на-
род е бил против пок-
ръстването?

Наемници отвън? Разбира се! Но едва ли в 
княжеската хазна е имало толкова средства, 
за да се наеме цяла армия и да й се плати за 
работата. Разбира се, че не е имало! Но той ги 
е получил. От кого?

От станалите по това време достатъчно 
богати патриарси на Рим и другите христия-
низирани страни.

По такъв начин преди хиляда години по-
луруският княз Владимир в замяна на засил-
ването на властта си е разрешил в Русия да 
се води пропаганда, да се устройват интриги 
и провокации от чуждестранни емисари. А 
след това да се извърши и физическо наси-
лие над руския народ.

Русия се оказала по устойчива от Римската 
империя и не се поддавала твърде на пропа-
гандата. Именно тогава княжеската дружина 
била укрепена с тяхна помощ и било унищо-
жено част от непокорното население.

„Това е само версия” - могат да кажат опо-
нентите! Не, господа идеолози, това е исто-
рическа обективност. Тя може да бъде дока-
зана и без наличието на феноменалните спо-
собности на Анастасия и нейното познаване 
на историята. Сега мога да ви го докажа и аз, 
обикновеният човек, а това значи, че и много 
други обикновени хора биха могли да разбе-
рат това.

Кажете, господа привърженици на окул-
тни идеологии, колко милиона руски бащи 
и майки сте изгорили живи на кладите? На-
зовете вашата цифра, макар и снижена. Или 
ще кажете, че това не го е имало, че не сте 
горили? Било е! За това се споменава и във 
вашите извори. Спомнете си.

На събора през XV в. заволжските старци 
(старообредци) поставили въпроса за отмя-
на на смъртното наказание на еретиците. За-
бележете, минали са вече петстотин години 
след покръстването, а руснаците все още са 

се съпротивлявали. Наказанието не било от-
менено, а старците имали незавидна участ.

Но ако искате да гледате на казаното от 
мен само като на версия, моля.

Но нека тогава да гледаме и на вашите 
твърдения като на версия и да ги сравним.

При сравнението може веднага да се види, 
че вашата не се поддава на никаква логика: тя 
се основава само на твърденията, които вие 
искате да бъдат възприемани като истина. 
Освен това вие не можете да представите ни-
какви документи, потвърждаващи например 
човешките жертвоприношения на езични-
ците в Русия. Покажете на народа археологи-
чески свидетелства, разкопайте жертвеници. 
Няма да се получи, защото не е било така.

Покажете книгите на езичниците, в кои-
то те са изложили своите възгледи за света. 
Нека хората сами сравнят културите на двете 
цивилизации.

Няма да покажете? Защо? Защото, като се 
запознаят с текстовете, хората ще видят 
цялата безсмисленост на днешния начин 
на живот.

И така, нямате доказателства за вашата 
утопична версия, затова искате от всички - 
вярвай и толкова. Вярвай ни, а ако не поис-
каш, ще получиш етикета, че си неверник и 
бездуховен човек.

Потвърждения за това, че Русия е била по-
робена с помощта на интриги и сили същест-
вуват. Няма да изброявам дългия им списък, 
за пример ще дам само едно нещо.

Оттогава и до ден днешен Русия може 
да се счита за поробена. И днес в Русия 
преобладава чуждестранна идеология. И 
днес Русия плаща данък. Само формата 
на плащане е друга - прехвърляне на ка-
питали, продажба на недрата, внасяне на 
чуждестранни и некачествени продукти за 
хранене. И днес много внимателно се следи 
за  идеологията. Дори само едно спомена-
ване на културата на древна Русия задейс-
тва механизъм на противодействие. И не 
спират нападките срещу Анастасия.

Говорите за свобода на словото, а защо 
така се боите от нейните думи? Стремите се 
да измамите и да не дадете на народа да се 
запознае с културата на своята страна? Ето 
защо.

Културата на нашите предци е прекрасна, 
радостна и високо духовна!

Владимир МЕГРЕ,
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА
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В отговор на обявата на жителите на 
екоселище Васил Левски, публикувана в бр.26 
от 2009 г. на вестника.

Използвам случая да разгледаме вятър-
ните помпи по-широко поради огромната 
необходимост от такива съоръжения в едно 
екоселище.

Днес в специализираните издания и сай-
тове има множество конструкции на вятър-

ни помпи, голя-
ма част от които 
са дори работо-
способни. По 
света се прода-
ват различни 
модели, пре-
димно красиви.

Фиг. 1

В България все още няма собствено произ-
водство и се разчита на внос, най-вече от Ки-
тай.

Да си купим или направим сами вятърна 
помпа, е въпрос не само на пари или умения, 
но и на необходимост добре да се познават 
особеностите на тези конструкции.

Мощността, получена от една вятърна 
турбина се определя по формулата W = рSV3 
/ 2, където p- плътност на въздуха, която  при 
15oС съставлява 1,225 кг/м3 , S – апертурата 
(площта на „омитане” на вятърния винт), V – 
скоростта на въздушния поток. Вижда се, че 
мощността зависи от скоростта на вятъра из-
ключително силно, затова най-важно е да на-
мерим онази точка от наличната земя, къде-
то има най-силен вятър. Да не забравяме, че 
вятърът съществено се усилва с увеличаване 
на височината над земята, като на 15 м над 
земята е 2000 пъти по силен отколкото на 1 м. 
Ако имате възможност да построите вятърно 
хвърчило и да го вдигнете на около 300 м, ще 
постигнете висока и постоянна ефективност, 
но това е по-скоро мечта. Различни варианти 

на взаимо-
д е й с т в и е 
м е ж д у 
вятърната 
т у р б и н а 
и земната 
п о в ъ р х -
ност са по-
казани на 
фигура 2. 

Фиг. 2

Първата стъпка при избора на една реал-
на вятърна помпа е да се състави техничес-
ко задание, в което да се отрази:

• Дълбочината на водния хоризонт в 
сондажа (горно и долно ниво), измерен до 
помпата;

• Височината на акумулиращия съд над 
помпата (ако има такъв);

ВЯТЪРНА ПОМПА 
ЗА ВОДА • Желания дебит, който, разбира се, е 

съобразен с дебита на сондажа (тук следва 
да се знае, че импулсното водовземане е по-
ефективно и по-добре влияе на водоносния 
пласт, но това е отделна тема);

• Количеството пясък в изпомпваната 
вода;

• Характеристиката на вятъра в конк-
ретната точка на сондажа:

o Равномерност,
o Сила.

Извън обективните фактори ще се наложи 
да се съобразяваме и с естетическите разби-
рания на живеещите в селището, както и с 
финансовите възможноси, определящи бюд-
жета на този екологичен проект.

Ще се абстрахираме от конкретиката на 
случая, за да разгледаме общо техническите 
възможности за вятърни помпи.

От множеството варианти се оформят три 
основни:

1. Ветрогенератор за ток, който за-
хранва електрическа водна помпа.

Основното преимущество на тази конфи-
гурация е, че се състои от стандартни еле-
менти. Двете основни части на системата мо-
гат да се разположат отделно и оптимално за 
дадения терен. Самата помпа може да се за-
хранва при необходимост както от слънчев 
панел, така и от обикновен електрогенера-
тор. За да съгласуваме двете устройства по 
мощност и напрежение, е необходимо да се 
използва електрически акумулатор (за пред-
почитане гален и с дълбок разряд) и инвер-
тор за преобразуване на правия ток в про-
менлив. 

Основният недостатък на така описаната 
система е високата цена към днешния ден, а 
множеството преобразувания на енергията 
обуславят нейната ниска ефективност и на-
дежност. За намаляване на загубите (и цена-
та) следва да се използва вибрационна пом-
па с 12 В захранване, каквито са разработени 
от ВИЕСХ.

2. Вятърна помпа с пряко действие. 
В този случай вятърната турбина механич-

но задвижва водната помпа, най-често бута-
лен тип. Характеристиките на помпата опре-
делят вида и конструкцията на механичната 
връзка и вида на вятърната търбина.

При центробежните самозасмукващи пом-
пи е необходимо да се осигури оптимална 
честота на въртена на вала (около 1500 об/
мин.) а това изисква високооборотна вятър-
на турбина с две или още по-добре с една 
перка.

Фиг. 3. Високо-
оборотна вятърна 

турбина с една 
перка и противо-

тежест

В любителски 
условия е труд-
но да се балан-
сира в динами-
чен режим така-
ва перка, което 
е гаранция за 
чести аварии.

Подходящи за случая са водните помпи с 

възвратно-постъпателно движение. Те имат 
проста и надежна конструкция и не са така 
взискателни към скоростта на работния ор-
ган. Усилието върху буталото или диафраг-
мата на помпата се предава чрез щок от ко-
ляно-мотовилков механизъм, задвижван от 
вятърната турбина. Тези механизми са поз-
нати от времето на парните машини. Много 
сполучлива конструкция на такъв тип помпи 
има публикувана в списание „М-К”№4 от88г. 
Изпълнението й обаче предполага една доб-
ре оборудвана работилница. За да се пред-
пази турбината от разрушаване при силен 
вятър, най-често се прибягва до саморегули-

ращо се за-
въртане на 
оста на ро-
тора.
Фиг.4.

За нас е по-целесъобразно да се използ-
ва средно и бавнооборотна ( 20-100 об/мин.) 
роторна турбина тип „Савонево колело” или 
тип „Дариус”. Те се характеризират с верти-
кална ос, ниски обороти и опростена конс-
трукция. За да се подобри аеродинамиката 
им, се използват различни видове дифузори 
- хоризонтални (фиг. 9.) и вертикални (фиг.7 и 
8.) 

Фиг.5. Вятър-
на турбина тип 
Дариус.

 Фиг.6. Водна 

помпа с двуроторно Савонево 
колело. Характеристиките и са 
показани в Таблица1.

Фиг.7. Схема 
на дифузорите 
на савоневото 
колело. Поглед 

отгоре.

Фиг.8. Савонево колело с дифузори.
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Фиг.9. Хоризонтални 
дифузори

Много инте-
ресно е и изоб-
ретението на 
българския  учен  
Георги Тончев за 

въвеждането на специален инплузивен уско-
рител на роторните турбини, което увелича-
ва тяхната ефективност до 35%.

Въртеливото движение на турбината се 
пренася чрез вертикален вал, най-често тръ-
ба, завършващ с коляно-мотовилков меха-
низъм, който задвижва щока на помпата. Ако 
местните ветрове се определят като силни и 
поривисти, то е необходимо да се предвиди 
приплъзваща муфа или да се въведе еласти-
чен елемент в предавката, който да обере 
поривите на вятъра. За тези цели може да 
се използват различни видове пружини или 
стоманено въже.

Таблица 1. Характеристики на водната  помпа от фиг. 6.
Производителност до 2 т/денонощие.
Височина на засмукване до 7 м
Височина на нагнетяване до 8 м
Минимална скорост на вятъра 4 м/с
Тип на ветродвигателя роторен
Тип на помпата диафрагменна

3.  Вятърна помпа с ерлифт.
Това е една необичайна, но много надежд-

на конструкция.
Вятърната турбина задвижва компресор 

за сгъстен въздух. Такава може да се израбо-
ти самостоятелно, като за целта се използва 
стар компресор от товарен автомобил, кой-
то се задвижва чрез ремъчна предавка от Са-
вонево колело или дори „Стакселна” турбина 
(фиг. 11).

Компресираният въздух може да се съхра-
нява продължително време в ресивер, на-
правен от специални съдове или стара газо-
ва бутилка или дори батерия от автомобилни 
гуми.

За да се изпомпи вода от сондажа, се из-
ползва възможно най-простото и надеждно 
техническо устройство – ерлифт (фиг 10.). 

То се състои от две тръби, 
съединени в долния си 
край по специфичен начин. 
По едната тръба се подава 
сгъстен въздух, по другата 
се издига водо-въздушна 
смес. За всеки 10м дълбо-
чина на сондажа е необхо-
димо въздушно налягане 
от около 1 атм. И така до 
над 100 м. 

Фиг. 10

Това е единствената помпа, за която няма 
значение съдържанието на пясък във вода-
та.

Тази система има сравнително ниска ефек-
тивност, но 
много висока 
на де ж д н о с т 
и ниска цена  
при самосто-
ятелна изра-
ботка.

 Фиг.11. Стаксел-
на турбина.

Наличието 
на безплатен сгъстен въздух  позволява в 
екоселището да се използват различни пнев-
матични машини и ръчни инструменти.

Сгъстения въздух  дава възможност и за 
едно малко познато приложение, а именно 
вихтовата тръба на Ранке-Рут (фиг 12.), с чия-
то помощ можем едновременно да стопляме 
и/или охлаждаме различни помещения на 
къщата си.

Забележка: Моля да ме извинят технича-
рите, но се постарах да пиша на разбираем 
за всички език. Ако въпреки това някой не 
ме е разбрал достатъчно ясно, то за него ще 
е по-разумно да не се захваща с правенето 
на вятърна помпа. Поне засега.

Фиг.12. Вих-
рова тръба за 
нагряване и 
охлаждане на 
сгъстен въз-
дух.

Фиг. 13. Малка турбина с компресор

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” 
щи намерите 
и във верига 
книжарници  
“Хеликон” и 

“Пингвините”.
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Продължава 
от стр. 3

Уредил им е ле-
карски екипи, стома-
тологичен кабинет, 
ехограф. Сега с по-
мощта на многото си 
съмишленици ще из-
гради в Старозагорс-
ките минерални бани 

и лечебен център за 
нуждаещите се от 
здравна помощ зог-
рафски монаси.

С тази детска из-
ложба, която е ехо 
от божествените и 
ангелски песни, ос-
танали в душите и 
сърцата на малките 
художници от Стара 

Загора след преби-
ваването им на Атон, 
ние казваме честит 
и светъл празник 
на кърджалийци, 
каза Димо Узунов и 
побърза да обещае, 
че детските рисунки 
ще гостуват през ап-
рил и на зографски-
те монаси.

Цветно ехо от Атон

Свят поздрав 
за празника 
на града ни
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ТВОЕТО ИМЕ

Иван ВАНЕВ

Ако премина хоризонта там, 
където всичко е безкрайно синьо, 
отвъд неуловимата черта 
морето като жертва ще ме иска.

Безкористни във своята любов, 
вълните му ще идват разгневени. 
И бяла като корабно платно 
ще плуваш ти самата срещу мене.

Ще имам и попътни ветрове... 
Със ветрове понякога ще споря, 
докато пак отново някой ден 
ме спре на хоризонта твоят образ.

Тогава ще се върна към брега,
от който безвъзвратно съм отплувал,
и стъпя ли на пясъчния праг,
ще коленича и ще го целуна.

От бронзовия залез на Бургас 
последната цигара ще запаля 
и с мидена черупка върху пясъка 
ще пиша: “Твойто име е България!”

Росица Копукова е филолог, журналист, аст-
ролог и творец. Автор е на десетки книги с 
поезия и проза. Носител е на много престиж-
ни награди у нас и в чужбина.Член е на СНБП-
София.

ПРЕДИ ЗАЗОРЯВАНЕ

Това е времето на страстната любов,
тогава славеите пеят до полуда,
магия има всеки топъл зов,
звездите онемяват във почуда.

В последните минути на нощта
сънят не хваща само влюбените силно,
прегръдката, по-жадна в утринта,
засища тялото с вълшебно сливане.

Но песента над песните сме с теб,
кармична връзка носим под небето,
светът е в погледи събран отпред,
където нашите мечти щастливо светят.

ХАРМОНИЯ

Природата мълчи, а казва всичко.
Величие струи от планината.
Гласът на малката звънлива птичка
загатва, че сме птици в необята.

Хармония от цветове, нюанси,
от ръкотворния замах на Бога
доказва, че все още дава шанса
да оцелеем мирно, без тревога.

Минава вятърът като милувка,
не спира свойта песничка реката.
Така е просто да живееш без преструвка
и близо да останеш до земята.

ПОЕТ

Стоянка ДИНЕВА, Пещера

Заставам пред белия лист
с благодарност, че той ме спасява.
На словата под свода лъчист
аз се мъча да оживявам.

Величая прекрасните хора
с доброта напоили душата
и разпъвам на кръста позора
оцветил в черно-сиво земята.

Обичам небето да пее,
да светлее над мен синева
и птичи крила да се реят
над поле, над гора и трева.

Ще въздъхна тогава спокойна,
щом думите мои са щит
за човешките залези знойни,
за студа във човека прикрит.

Ще протегна за обич ръце
за топла сълза и милувка
и ще знам, че доброто сърце
е родена от слънце целувка.

И тогава през утро лъчисто
пак ще седна пред белия лист
и ще бъде душата ми чиста
да допиша един летопис.

ХИМН НА 
СЛАВЯНСТВОТО

Йордан ВАТЕВ

Пази, о Боже, огнената жица 
на минали, сегашни, бъдни дни! 
Под силата на Твоята десница 
славянска реч се лее и звъни.

Преливат светлина, любов и вяра, 
надеждата огрява тоя свят. 
Зрънцата кремъчни не знаят мяра, 
градините не губят своя цвят.

Славянската скала е в небесата! 
Издигната от стари времена
тя няма страх, тя носи добротата, 
пътеката в среднощна тъмнина.

Утихват бури. Спират дъждовете,
пак камъкът под слънцето блести. 
Поетът пак нарежда стиховете, 
детето пак над книгата шепти.

Над него са ръце благословени, 
към княз Борис изрича славослов, 
за братята, за знаците свещени, 
за вярата с несекнала любов.

Минават битки, приказки чудесни, 
изваждат мечове, хвърчат стрели. 
Горят огньове. Пеят мили песни,
пригласят им зелените ели.

Гърмете векове! Носете слава 
на дивния славянски род! 
Духът е жив! Велик остава –
море без граници и брод!

СъЗЕРцАНИЕ

Панчо ПАНЕВ

Съзерцавах в тишината 
в стъпки зелени 
на изминати пътеки 
Красотата на душата!

ВъПРОСИ

Панчо ПАНЕВ

Във вихъра на адски 
бури 
в смут, тревоги и беди. 
При тъмен мрак 
в злокобен час
- Какво душата ми таи?

На утрин свежа 
в къпещи лъчи 
притихнал дъх 
понесен от мечти

- Какво душата 
ми таи?

При срещи скъпи 
при подвиг и падения, 
в борби жестоки 
и в тихите прозрения
- кой узнал би
Какво душата ми таи?

СРЕЩА

Мария ИВАНОВА

Дори и на друга планета 
някой ден ний пак ще се срещнем. 
Тогава ще бъдем различни 
много различни.

Свободни ще бъдем тогава 
от ниските чувства и страсти
и на егото земно 
желанията най-различни.

Любов ще изпълва душите ни светли 
от тази, която нищо не иска, 
освен единствено да дава, 
да дава, без да се замисля.

Дали ще се познаем ний тогава, 
облечени в новите дрехи, 
бели, ефирни и чисти 
с украса от златни мънисти?
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“На скалистия хълм беше тихо. Вечерникът 
си отдъхваше, затаил дъх зад листака на га-
бъра, но сякаш беше очаквал момичето и па-
лаво разпиля косата й. На фона на златистия 
есенен залез родопчанката наподобяваше 
на диво лале: с тяло стройно и гъвкаво – на 
тракийка, със сърце милостиво - на българ-
ка, а по душа беше нежна и уважителна – тур-
киня. Лицето на момичето беше обветрено, 
с мургав загар като на пустинна принцеса, 
но широко като на славянска княгиня. Само 
очите на Севгюл не пасваха на кройката. Бяха 
леко присвити – азиатски, но носеха цвета на 
родопския лазур – сини и дълбоки. Всевиш-
ният се беше престарал и с косата на моми-
чето. Беше волна с къдрави кичури от тънка 
коприна, които преливаха над лебедовата й 
шия като вълните на Бяло море и напомняха 
за богинята Атина.”

“Родопчанката стоеше на фона на веков-
ните буки и гледаше отнесено нейде в про-
странството. Момичето наподобяваше на 
диво лале, ревниво закриляно от стария бал-
кан. Подполковникът се усмихна през тъгата 
си и се провикна уверено: - В Анадола няма 
буки да те пазят, Севи! Ще отидеш и ще се 
върнеш! Там диви лалета не виреят. Дивото 
лале стоеше на високото, а зад нея беше Бал-
канът исполин – вечно суров, но бащински 
грижовен и нежен.”

“Севгюл не отговори, остави престилката 
с тютюна и излезе навън. Тя събу обувките 
си, както някога и хукна нагоре към хълма 
босонога. Пътеката беше буренясала, а пре-
зрялата дива ръж се пукаше под краката и 
пръскаше навред семената си. На високото 
светът беше задрямал, а току-що изгрялата 
луна обливаше в млечно бяло планината и я 
превръщаше във вълшебна. Над горския по-
кой извисяваше снага скалата с трона и сту-
дентката се запъти натам.”

Тихо каТо пред раждане
“В студената зима 

на Стария балкан 
Севгюл беше прохо-
дила като на прощъ-
палник. Сестра Хрис-
тина беше изпекла 
пита, а вечер палеше 
свещи пред Богоро-
дица. Двете се моле-
ха пред Майчицата 
по различному, но в 
любовта си към нея 
бяха едно.”

- Един ден няма 
ли пак да се върнеш 
тука? Ти си оставаш все пак туркиня – недо-
умяваше възрастната молдованка.

- Аз? Не! Никога повече. Може да дойдат 
децата ми. Това е заложено в гена ни, но аз не 
искам тук да живея. Турция е хубава страна, 
но не е за такива като мене и вас, момичета 
– отговори Севгюл и продължи да чисти…

- Щом се дипломирам, ще замина на рабо-
та в Европа, но пак ще се върна в Родината си 
България да живея и да умра. Колкото и да 
ви изглежда невероятно, в Турция разбрах, 
че съм дъщеря на България и съм българка. 
Тази истина ни липсва в България.

“Носталгията по Родината се настаняваше 
бавно, но безвъзвратно в сърцето на Севгюл. 
Заветната мечта по Турция избледняваше 
като на стара филмова лента, а белите пет-
на се пълнеха с цвета на българския лазур 
и разпъваха на кръст измъчената душа на 
родопчанката. – Невероятно, но в Турция аз 
ставам българка! – издума тя и се уплаши от 
себе си, от това, което ставаше с нея.”

“Двама от нашите избягали през границата 
– тихо рече Халил и посочи с очи България. 
– Преди бягахме от България, а сега… Халил 

мълчеше, а лятото беше в разгара си. То на-
помняше на младия мъж за хладните води на 
родната Върбица. Тъжно му беше и нощем 
– другарите му преселници бълнуваха в съ-
нищата си и говореха на български, а от това 
спомените го спохождаха като натрапчиви 
мухи  и го натъжаваха.”

“Халил не слушаше. Липсваше му плани-
ната с високия хълм над селото. Особено му 
беше тъжно за родопските диви лалета. Беше 
се заканил да пише на баща си да му изпра-
ти луковици, за да ги посади в затвора, но се 
безпокоеше, че цветята нямаше да виреят. Те 
олицетворяваха свободата и споменът за тях 
го крепеше в тежките дни на изпитания.”

- Ти избяга при капиталистите, а? На таки-
ва като тебе не им пука за нашата България! 
Изоставихте я!

- Един ден всички ще се върнем, няма къде 
да ходим. Ние сме като дивите лалета, друга-
де не виреем…

“Родопската принцеса ги водеше към за-
ветния си хълм над селото. Момичетата се 
губеха сред житните класове на изсъхнала-
та дива ръж и се сливаха с нея като във веч-
ност… Нa хълма беше тихо като пред ражда-

не… В този миг всеми-
рът беше замрял като 
омагьосан, а слънце-
то стоеше над Устра 
и огряваше като във 
фокус скалната сцена. 
Помакинята чевръсто 
се покатери на трона, 
взе цветята и ги под-
несе на Севгюл, ца-
рицата на Планината, 
а залезът аленееше 
и ръсеше с алено за-
рево младите жени. 
Сега Севгюл, Снежана, 
Сание, Таня и Зухра 
наистина приличаха 
на дивите родопски 
лалета. Петте щерки 
на майка България 
пълнеха с хубост и 
даряваха с вечна мла-
дост Родопа планина. 
А вятърът – волният 
скитник на планина-
та, диплеше цветните 
халища по поляните 
и пилееше семето на 
дивата ръж над доли-
ната на Върбица.”

Из Диво лале” на 
Момчил ПЕТРОВ

ТúрñеТе íà êíèæíèÿ ïàçàð êíèãèòå íà èçäàòåëñêà êúùà 
"нîâàòà öèâèëèçàöèÿ" îò ïîðåäèöàòà "Áèáëèîòåêà аíàñòàñèÿ" 

“ПЕТЪР ДИМКОВ 
– ДОБРЕ ПОЗНАТИЯТ… 
НЕПОЗНАТ” - биография 
на народния лечител, 
родолюбец и духовен 
учител Петър Димков 
с автор Николай 
Кафтанджиев.

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

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

“ИсКРИ ОТ 
ВЕчНОсТТА” – статии 
и репортажи на 
публицистката и 
журналистка във 
в. “Родово имение” 
Мариана Праматарова 
от гр. Бургас.

“ПЕТЪР ДИМКОВ 
– РОДОЛюБЕЦЪТ, 

ЛЕчИТЕЛЯТ, 
МИсЛИТЕЛЯТ” 

– сборник статии от 
авторски колектив, с 

ръководител доц. д-р 
Христо Карагьозов.

“БуРГАсКИ МуЗИ 
ПО сВЕТА” на жур-
налистката Мари-
ана Праматарова е 
своеобразен сбор-
ник с интервюта на 
популярни българи, 
живеещи и творящи 
в чужбина.

“ПОЛЕТ НАД 
ПРОПАсТТА” – на 
известния писател, 
поет и философ Ефим 
Кушнер. В нея ще 
намерите отговор на 
един въпрос, който 
всеки един от нас 
търси цял живот.

“НОВА ВЕГЕТАРИАНсКА 
ГОТВАРсКА КНИГА” всъщ-
ност не е нова, тъй като е 
издавана през 30-те години 
на миналия век. Книгата е 
написана от Мария Димко-
ва, съпруга на известния 
строител на съвременна 
България - Петър Димков.

“БИБЛИЯ НА 
ИНДИВИДуАЛНИЯ 
БОГ” ИЛИ 
“АЛхИМИЯ НА 
сЛОВОТО”. Автор 
е преподавателят 
от Университета в 
гр. Сан Франциско 
– САЩ – доц. 
д-р Тимен Тимев.

Книгите можете да намерите във вериги книжарници “Хеликон” и “Пингвините”, както 
и чрез заявка на тел. 02/ 962 16 87, GSM 0888 693 359 и e-mail: rodimenie@abv.bg

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

“РОМАНОВИ – 
КРАЯТ НА ЕДНА 

МИсТЕРИЯ” 
– книга, която 

доказва, че 
царските 

деца Алексей 
и Анастасия 
са живели в 

българското село 
Габарево, с автор 

Донка Йотова.

“КАРТИНИ ОТ 
АТЛАНТИДА” – едно 
невероятно пътуване 

на душата извън 
тялото до миналото 

на автора Велизар 
Димов.

“уБИйсТВОТО НА БОГОВЕТЕ” – двадесет и осмата  книга от поредицата “Анастасия”. 
Книгата на доц. д-р Тимен Тимев представя историко-митичната драма за разрастването на 
една висша трагедия на духа, трагедията на индивида, осъзнал своето освобождение като 
разбунтуване срещу боговете.

“ПОКЛОННИЦИ НА сВЕТЛИНАТА” е 
на известния изследовател, историк 
и математик Борсилав Иванов. Тази 
книга обхваща миналото на пред-
ците ни, историята на българския 
род и неизвестни досега факти, и 
е продължение на книги номер 8 
и 16 от поредицата Библиотека 
“Анастасия”.
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