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

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

АБОНАМЕНТ 2010 година 
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!

КюСТЕНдил 
град на будители 
и духовно 
строителство
Тодор ЯЛЪМОВ,  
зам.-председател 
на НГИК „Петър 
Димков”

Един от най-важ-
ните наши празници 

- Денят на народни-
те будители, се чест-
ва за първи път през 
1909 година в Плов-
див, а през 1922 го-
дина е обявен за на-
ционален. Инициа-

тор на идеята е тога-
вашният министър 
на Народното про-
свещение - Стоян 
Омарчевски, посто-
янен кореспондент 
на Николай Рьорих и 
един от строителите 
на Духовна Бълга-
рия.

Тази година голе-
мият празник реших-

ме да посрешнем в 
града на художника 
Владимир Димит-
ров-Майстора и на 
спасителя на бъл-
гарските евреи – Ди-
митър Пешев – Кюс-
тендил.

В историята градът 
е известен с имената 
Пауталия, Пауталия 
Аврелий, Велбъжд, 
Константинова баня, 
Кюстендил. През ве-
ковете е привличал 
хората заради мине-
ралните си лековити 
извори, наличието 
на планина – Осого-
во, река – Струма, коя-
то минава наблизо, и 
плодородна земя.

Продължава 
на стр. 4

КАЛЕНДАРЪТ
Годината е 1970 

след Христа. Учени, 
обединени от идеята 
за създаване на идеал-
но точен календар, 
изучават леточисли-
телните системи на 
древните цивилиза-
ции и ги сравняват с 
познатите ни до днес 
образци. Екипът ра-
боти под егидата на 
ЮНЕСКО. Отвсякъде 
валят предложения, 
всяка държава по-
дава материали за 
своята традиция в 
измерването на вре-
мето. Предлагат се 
стотици варианти. 
Дебатите и научните 
разработки, основа-
ни на максимално 
точни астрономи-

чески изчисления, 
избистрят няколко 
концепции, които ще 
се проверяват в про-

дължение на една ка-
лендарна година.

Продължава 
на стр. 9

XIV иСТОРиЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦиЯ 
„БълГАРиЯ В 
СВЕТОВНАТА 
иСТОРиЯ и 
ЦиВилиЗАЦии 
– дУХ и КУлТУРА”

СъОБЩЕНиЕ

На 2 декември 
2009 г. (сряда), от 
17.30 ч.,  в Благоев-
град в Общинския 
младежки дом, на-
миращ се на ул. 
“Бистрица” №1, ще 
бъде представен 
филмът “Родовите 
имения – любов и 
мечти” от акад. 
Атанас Панчев и 
оператора Тодор 
Ялъмов.
На срещата ще бъ-
дат представени 
и най-новите кни-
ги на ИК “Новата 
цивилизация”. Сре-
щата е организи-
рана с любезното 
съдействие на Об-
щински младежки 
дом – Благоевград.
ВхОД СВОБОДеН

На 21-22 ноември 2009 г. от 10 ч. в 
Пленарна зала на Община Вар-
на ще се проведе 14-та Между-
народна научноисторическа  

конференция „България в световната ис-
тория и цивилизации – дух и култура” с 
организатор издателство „Народен Буди-
тел” и при съдействието на Община Вар-
на. Конференцията винаги е давала три-
буна на будни и неординерно мислещи 
изследователи на нашата история, съдър-
жа голям креативен заряд и се превърна 
в модел за организиране на подобни фо-
руми и в други градове.

Продължава на стр. 7

Прабългарски календар
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***
В предишната ми книга, озаглавена 

“Родова книга”, цитирах разказа на Анас-
тасия за обреда на венчаване на двама 
влюбени. Само допреди две хиляди го-
дини този обред все още е съществувал в 
Русия. След тази публикация последваха 
заключения на учени и изследователи.
Вече казах: в последно време изказванията 
на Анастасия се изследват от учените в раз-
лични направления, те правят това открито 
и дори се стремят да публикуват работата си, 
други просто ги изпращат във фонда за ин-
формация. За да не ги подлагам на нападки, 
няма да назовавам тук фамилиите им, само 
ще приведа същността на изказванията им.

***
“Обредът на венчаване, битуващ в култу-

рата на древна Русия и представен от Анас-
тасия, е уникален, безценен документ, сви-
детелстващ за най-високото ниво на знания 
на древните руснаци. Обредът се основава 
не върху вяра в свръхестественото, а върху 
знанията за това, което днес ние наричаме 
свръхестествено.

Отделни елементи от този обред могат да 
се видят в различни националности и днес. Но 
в съвременна интерпретация тези елементи 
носят чисто ритуален, неосмислен и непълен 
характер, а следователно и не допринасят за 
скрепяването на съюза на двама влюбени в 
такава степен, в която те са били действени 
при тяхното осмислено прилагане.

В съвременно изпълнение някои от тях 
изглеждат безсмислени, основани на някак-
ви суеверия и в най-добрия случай минават 
към раздела на така наречените „езотерични 
действия”. Представеният от Анастасия об-
ред довежда неосмислеността до осмис-
лянето на една велика реалност и говори 
не само за знанията, но и за ненадмина-
тото ниво на духовността на предшества-
щите ни славянски поколения.

***
При сравнителния анализ на днешните 

сватбени действия и обреда, представен от 
Анастасия, възниква усещане, че съвремен-
ните обреди са присъщи по-скоро на недо-
развито първобитно общество, а древнорус-
кият – на най-висша във всички отношения 
цивилизация. Например при редица народ-
ности, в това число и при руснаците, същест-
вува ритуално действие - да се посипва вен-
чаната или регистрирана двойка със зърно. 

Една от майките на младоженците, баба или 
близка роднина разсипва зърно преди вли-
зането на младите в дома им или хвърля зър-
но направо върху младите, като пожелава с 
даденото действие благосъстоянието на бъ-
дещото семейство.

Тези съвременни действия могат да се от-
несат към суеверията или езотериката. Те не 
се поддават на друго осмисляне. Как да се ос-
мисли тяхната рационалност, щом падналите 
на пода, на асфалта или на пътечката пред 
къщи семена тутакси биват стъпкани?

В представения от Анастасия ритуал също 
се използва зърно. Но то носи няколко ясно 
осмислени рационални цели. Всички, които 
са дошли на бракосъчетанието на младите - 
роднини, познати и приятели, носят със себе 
си семена от най-добрите растения и всеки 
със собствената си ръка посажда донесеното 
семе на указаното от младите място.

Ако говорим за материално благосъстоя-
ние, то не се предполага, а фактически се 
постига с това действие. За много кратко вре-
ме, час или два, младоженците получават и 
бъдещата си градина от най-добрите плодни 
насаждения, и зеленчукова градина, и зелена 
ограда, обкръжаваща тяхното пространство.

Не по-малко важен е и вторият психо-
логически аспект на даденото действие. 
Мнозина от нас забелязват подобрява-
не на психическото си състояние при из-
лизане сред природата. Приятните усе-
щания се засилват при досега не с някои 
градински насаждения, а именно с онези, 
които ти принадлежат. Каква би трябвало 
да е силата на духа, нивото на емоционално-
то състояние на човека, влизащ в градина, 
където всяко дръвче, храстче, тревичка са 
сътворени като дар непосредствено за него 
от неговите родители, роднини и приятели, 
можем единствено да предполагаме, защото 
едва ли някой от живеещите днес на земята 
хора може да има подобно пространство.

И очевидно, че не само материално бла-
госъстояние, а именно вътрешните положи-
телни емоции, които се явяват вследствие на 
това действие, са играли основната роля.

***
В съвременната езотерична литература 

много се говори за енергията кундалини, за 
чакрите. В общи линии, предоставената ин-
формация фиксира вниманието само върху 
възможността за съществуване на чакрите. 
Едва ли има някой, който се съмнява в съще-
ствуването на енергията на любовта, енергия-

та на половото влечение на мъжа към жената 
и обратното.

Огромна част от хората са изпитвали въз-
действието на тази енергия върху себе си. 
Обаче нито теоретиците, нито сегашната на-
ука посочват възможност човек да управля-
ва тази енергия.

В обреда, представен от Анастасия, за 
пръв път е показано как човек може да уп-
равлява, да трансформира и да съхранява 
тази енергия.

Фактически младите влюбени матери-
ализират дошлата при тях или влязлата 
в тях енергия на любовта. С помощта на 
тази енергия те формират видимо и осе-
заемо пространство около себе си. Те ос-
тавят тази велика енергия редом със себе 
си завинаги.

Защо за тях това е било възможно, а в на-
шата действителност го няма? Нека сравним 
действията на две влюбени двойки от мина-
лото и от днешното време.

Средностатистическата съвременна влю-
бена двойка прекарва времето си като по-
сещава увеселителни заведения, като се 
разхожда, и в къщи, като често още преди 
встъпването в брак започва полова връзка. 
Основна цел на повечето влюбени се явява 
официалното регистриране на отношенията 
им в светско учреждение или в църква. Както 
показват изследванията, достатъчно ясни и 
конкретни планове за по-нататъшния си жи-
вот влюбените не изграждат. Ако някой все 
пак се опитва да определи по-нататъшните 
съвместни действия след сключването на 
брака, то те имат доста абстрактен характер. 
Както отбелязват психолозите, всеки се надя-
ва, че след като се обвържат, партньорът или 
партньорката ще подобри живота им.

Всеки се надява, че възвишеното, запъл-
ващо живота им състояние на любов ще се 
запази и след брака. Но любовта си отива. 
Околното пространство става посредствено 
и не само че с нищо не напомня за състояни-
ето на влюбеност, но и започва да дразни със 
своята посредственост и примитивност.

Възниква и раздразнение един към друг. 
Малцина подозират, че това раздразнение 
не е причинено от действията на влюбените 
след встъпването им в брак. Неудовлетворе-
ността произтича вследствие на неумението 
да се използва състоянието на любов.

Владимир МЕГРЕ,
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

БРАКЪТ НА 
ЕЗИЧНИцИТЕ
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��ТЕ
Дора
АЛЕКСАНДРОВА

Габи и Ирина са 
повече от колежки, 
повече от приятелки. 
Цял ден са заедно в 
офиса на рекламната 
си фирма, но щом се 
разделят, не свърш-
ват с безкрайните си 
разговори по GSM. 
За какво толкова си 
говорят? За всичко, 
за което се сещат, по 
няколко пъти. Първо, 
за работата, после 
за мъжете, за деца-
та, обичайни теми, 
както всички жени и 
приятелки. 

Идва есен, време е 
за сбор на приятели 
– за работа. Ирина, 
която има няколко 
декара лозови маси-
ви, се обажда на по-
вечето си приятели 
с покана да идат чак 
в Оряхово, за да обе-
рат лозето.

Всички покане-
ни се отзовават, до 
един. Тръгват някол-
ко коли, пътуването е 
приятно и весело. Ки-
лометрите от София 
до Оряхово неусетно 
се оказват зад гърба 
им. Започва гроздо-
берът. Видиш ли ло-
зовите масиви, няма 
как да не възклик-
неш: Виждали ли сте 
на баир лозе? Ето го 
пред вас. Листата са 
по-малко и по-увех-
нали, а гроздовете 
големи, огромни, по 
над килограм-два 
всяка чепка. Отряз-
ваш внимателно с 
ножче, вдигаш го 
към слънцето, а гроз-
довете тъмножълти, 
натежали от презря-
ла, сочна, сладка бла-
гина, цветовете им 
играят с отблясъци-
те на слънцето вър-
ху тях. Сортовете са 
най-различни, стари, 
подбрани, както за 
ядене, така и за вино, 
но което и да опи-
таш, все изпълва ус-
тата ти с неизразима 
сладост. Не като това, 
купено на местния 
пазар в столицата. А 
тук край сребристо 

белите води на Ду-
нава гроздето е из-
ключително на вкус 
и мирис. 

Берачите влизат 
в редиците, берат, 
опитват, говорят си 
за своите неща, кои-
то правят там, в Со-
фия. Ирина разгова-
ря с всички – изклю-
чително се радва на 
ентусиазма на своите 
приятели, които не 
я изоставиха в тази 
трудна задача – при-
бирането на гроздо-
вата реколта. Скоро 
обаче идва умората. 
Къде ти с тези ръце 
нежни и бели, рабо-
тещи само на бюро, 
може да се издържи 
темпото на тукашни-
те хора. Те учудено 
гледат софиянците 
– и това ми било сто-
личани, един гроз-
добер им се опря! 
Някой гледа да под-
вие крака, да седне 
и подкани за салатка 
и ракийка. Но Габи 
отсича: “Никаква са-
латка и ракийка! Ста-
вайте, малко остана”. 
Е, не е малко, но кол-
кото и да е, тях чака. 
Софиянците спират 
да се оплакват, ясно 
е,  че няма как, тази 
работа само тях чака. 
Поне да я свършат 
докрай, ако не с опит 
и рутина, то поне с 
инат. После прена-
сят пълните тежки 
касетки и чували до 
избата на Иринината 

стара фамилна 
къща. Мазата 
е в очакване 
на новата ре-
колта, грозде-
то е обрано, 
изсипано в го-
лямата бъчва, 
където го чака 
ферментира-
нето. Започва 
ново броене 
– най-малко 40 
дни им трябва 
на  гроздови-
те зърна, за да 
стане  виното. 
След като се изпие 
виното, от джибре-
то се прави ракия. А 
тя е специалитетът 
на брата на Габи - 
Тони. Веселата глъч-
ка ободрява хората, 
щом напълнят до-
горе столитровите 
каци. Хората отдъх-
ват, че са събрали, 
каквото земята е ро-
дила, и че всичко е 
прибрано и сложено,  
където трябва. 

Местата на масата 
бързо се запълват. 
Започва голямата 
приказка, гарнирана 
с хапване и пийване. 
Опитват местни спе-
циалитети – зеленчу-
ци от градината, пло-
дове от двора. 

Ирина е направи-
ла поредната изне-
нада – поръчала е на 
дунавските рибари 
да хванат риба, за да 
може да покаже на 
гостите си какво ви-
рее в Дунава. Този път 

гостите имат късмет 
и виждат наистина 
какви риби се въдят 
в реката. Папинко, 
един от най-добри-
те местни рибари, е 
хванал за гостите на 
Ирина голям 7-ки-
лограмов бял амур. 
Същинска приказка. 
Трима от мъжете се 
мъчат да го направят 
на пържоли, а това 
не се оказва лесна 

работа и с много уси-
лия рибата е наря-
зана и изпържена от 
сестрата на Ирина 
– Нина, голяма кули-
нарка и голяма душа. 
Наистина много от 
гостите за първи 
път опитват дунав-
ска риба - вкусът е 
неповторим, уника-
лен. Приказките се 
въртят около тради-
ционните местни яс-
тия и достойнствата 
на българската кухня. 
Всеки обяснява и до-
казва какво и къде е 
опитвал. Въздухът се 
изпълва с приказки 
за уханни български 
манджи, за ястия и 
гозби от минали вре-
мена, казват се стари 
рецепти, обясняват 
се майсторлъците. 
Споменават се отми-
нала слава, когато 
селата са били пълни 
с народ, есента се из-
пълвала с гроздобе-
рачи  в лозята, после 

е имало всенародни 
събори, музика, пе-
сни.

Празниците са по-
вод за срещи – родо-
ви и между прияте-
ли. Както сега – в ба-
щиния дом на Ирина. 
Тук е майка й, която 
наблюдава абсолют-
но всичко и винаги 
продължава да учи 
по-младите. Тук е и 
сестрата на Ирина 

– Нинка, която е оме-
сила чудна питка и 
мекици, направила е 
още три тави бани-
ци, опекла е чушки 
от градината си в Бо-
журище, нарязала е 
страхотна салата от 
оряховски домати и  
други вкусотии и пак 
се безпокои, че няма 
да стигнат за редките 
й гости - помощни-
ците. 

Приказки, глъчка, 
но всички са омая-
ни от друго, което се 
чувства във въздуха, 
мирисът  привлича 
неудържимо интере-
са на всички! Баби-
ните гозби, с които е 
отрупана трапезата 
на домакините. Тол-
кова силно ухае, че 
се усеща на двора и 
на улицата чак. Всич-
ки съседи вече са на-
учили и  знаят, че са 
дошли гости от сто-
лицата, че за поре-
ден път домакинята 

се е отдала на кули-
нарно си майсторс-
тво и шетня. Ирина 
е научила от своята 
баба да готви така 
изкусно, затова че-
сто говори за своите 
манджи, като за вкус-
ните бабини гозби. 
Та те са най-хубавото 
нещо на света! Когато 
те обгърнат познати-
те аромати, препъл-
нени със спомени от 
детството, вече всеки 
знае, че си е у дома. 
Може да се е скитал 
по света, или да се е 
запилял из страната, 
или пък да живее на 

съседната улица, 
но да няма време 
за чести срещи. 
Но сега е тук на 
празничната тра-
пеза и опитва от 
вкусните неща, 
увлечен от благи 
приказки.  Случва 
се някой  да се за-
хласне от умиле-
ние пред бабини-
те баници, питки, 
мекици, соленки, 
гювечи. За ман-
джите да не го-
ворим – за онези, 
българските, кои-
то ги няма никъ-

де по света и никой 
друг не можа да ти ги 
сготви по-добре от 
Ирина, изкусната до-
макиня. И името й е 
красиво, българско, 
болярско, даже цар-
ско. На нея  самата  
то съвсем й приляга. 
Прилича на типична 
българка, подобна 
на неподвластните 
на времето образи 
на българските ма-
дони от платната на 
Владимир Димитров 
- Майстора. 

Приказката върви 
за това, че първото 
нещо, което започва 
да липсва на бълга-
рите в чужбина, ви-
наги е националната 
ни кухня. Защото тя 
няма еквивалент и 
защото е уникална. 
Непозната дори и 
за младите българи, 
особено ако са по на 
20 години. 

Продължава 
на стр. 15
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Габи и Ирина са 
повече от колежки, 
повече от приятелки. 
Цял ден са заедно в 
офиса на рекламната 
си фирма, но щом се 
разделят, не свърш-
ват с безкрайните си 
разговори по GSM. 
За какво толкова си 
говорят? За всичко, 
за което се сещат, по 
няколко пъти. Първо, 
за работата, после 
за мъжете, за деца-
та, обичайни теми, 
както всички жени и 
приятелки. 

Идва есен, време е 
за сбор на приятели 
– за работа. Ирина, 
която има няколко 
декара лозови маси-
ви, се обажда на по-
вечето си приятели 
с покана да идат чак 
в Оряхово, за да обе-
рат лозето.

Всички покане-
ни се отзовават, до 
един. Тръгват някол-
ко коли, пътуването е 
приятно и весело. Ки-
лометрите от София 
до Оряхово неусетно 
се оказват зад гърба 
им. Започва гроздо-
берът. Видиш ли ло-
зовите масиви, няма 
как да не възклик-
неш: Виждали ли сте 
на баир лозе? Ето го 
пред вас. Листата са 
по-малко и по-увех-
нали, а гроздовете 
големи, огромни, по 
над килограм-два 
всяка чепка. Отряз-
ваш внимателно с 
ножче, вдигаш го 
към слънцето, а гроз-
довете тъмножълти, 
натежали от презря-
ла, сочна, сладка бла-
гина, цветовете им 
играят с отблясъци-
те на слънцето вър-
ху тях. Сортовете са 
най-различни, стари, 
подбрани, както за 
ядене, така и за вино, 
но което и да опи-
таш, все изпълва ус-
тата ти с неизразима 
сладост. Не като това, 
купено на местния 
пазар в столицата. А 
тук край сребристо 

белите води на Ду-
нава гроздето е из-
ключително на вкус 
и мирис. 

Берачите влизат 
в редиците, берат, 
опитват, говорят си 
за своите неща, кои-
то правят там, в Со-
фия. Ирина разгова-
ря с всички – изклю-
чително се радва на 
ентусиазма на своите 
приятели, които не 
я изоставиха в тази 
трудна задача – при-
бирането на гроздо-
вата реколта. Скоро 
обаче идва умората. 
Къде ти с тези ръце 
нежни и бели, рабо-
тещи само на бюро, 
може да се издържи 
темпото на тукашни-
те хора. Те учудено 
гледат софиянците 
– и това ми било сто-
личани, един гроз-
добер им се опря! 
Някой гледа да под-
вие крака, да седне 
и подкани за салатка 
и ракийка. Но Габи 
отсича: “Никаква са-
латка и ракийка! Ста-
вайте, малко остана”. 
Е, не е малко, но кол-
кото и да е, тях чака. 
Софиянците спират 
да се оплакват, ясно 
е,  че няма как, тази 
работа само тях чака. 
Поне да я свършат 
докрай, ако не с опит 
и рутина, то поне с 
инат. После прена-
сят пълните тежки 
касетки и чували до 
избата на Иринината 

стара фамилна 
къща. Мазата 
е в очакване 
на новата ре-
колта, грозде-
то е обрано, 
изсипано в го-
лямата бъчва, 
където го чака 
ферментира-
нето. Започва 
ново броене 
– най-малко 40 
дни им трябва 
на  гроздови-
те зърна, за да 
стане  виното. 
След като се изпие 
виното, от джибре-
то се прави ракия. А 
тя е специалитетът 
на брата на Габи - 
Тони. Веселата глъч-
ка ободрява хората, 
щом напълнят до-
горе столитровите 
каци. Хората отдъх-
ват, че са събрали, 
каквото земята е ро-
дила, и че всичко е 
прибрано и сложено,  
където трябва. 

Местата на масата 
бързо се запълват. 
Започва голямата 
приказка, гарнирана 
с хапване и пийване. 
Опитват местни спе-
циалитети – зеленчу-
ци от градината, пло-
дове от двора. 

Ирина е направи-
ла поредната изне-
нада – поръчала е на 
дунавските рибари 
да хванат риба, за да 
може да покаже на 
гостите си какво ви-
рее в Дунава. Този път 

гостите имат късмет 
и виждат наистина 
какви риби се въдят 
в реката. Папинко, 
един от най-добри-
те местни рибари, е 
хванал за гостите на 
Ирина голям 7-ки-
лограмов бял амур. 
Същинска приказка. 
Трима от мъжете се 
мъчат да го направят 
на пържоли, а това 
не се оказва лесна 

работа и с много уси-
лия рибата е наря-
зана и изпържена от 
сестрата на Ирина 
– Нина, голяма кули-
нарка и голяма душа. 
Наистина много от 
гостите за първи 
път опитват дунав-
ска риба - вкусът е 
неповторим, уника-
лен. Приказките се 
въртят около тради-
ционните местни яс-
тия и достойнствата 
на българската кухня. 
Всеки обяснява и до-
казва какво и къде е 
опитвал. Въздухът се 
изпълва с приказки 
за уханни български 
манджи, за ястия и 
гозби от минали вре-
мена, казват се стари 
рецепти, обясняват 
се майсторлъците. 
Споменават се отми-
нала слава, когато 
селата са били пълни 
с народ, есента се из-
пълвала с гроздобе-
рачи  в лозята, после 

е имало всенародни 
събори, музика, пе-
сни.

Празниците са по-
вод за срещи – родо-
ви и между прияте-
ли. Както сега – в ба-
щиния дом на Ирина. 
Тук е майка й, която 
наблюдава абсолют-
но всичко и винаги 
продължава да учи 
по-младите. Тук е и 
сестрата на Ирина 

– Нинка, която е оме-
сила чудна питка и 
мекици, направила е 
още три тави бани-
ци, опекла е чушки 
от градината си в Бо-
журище, нарязала е 
страхотна салата от 
оряховски домати и  
други вкусотии и пак 
се безпокои, че няма 
да стигнат за редките 
й гости - помощни-
ците. 

Приказки, глъчка, 
но всички са омая-
ни от друго, което се 
чувства във въздуха, 
мирисът  привлича 
неудържимо интере-
са на всички! Баби-
ните гозби, с които е 
отрупана трапезата 
на домакините. Тол-
кова силно ухае, че 
се усеща на двора и 
на улицата чак. Всич-
ки съседи вече са на-
учили и  знаят, че са 
дошли гости от сто-
лицата, че за поре-
ден път домакинята 

се е отдала на кули-
нарно си майсторс-
тво и шетня. Ирина 
е научила от своята 
баба да готви така 
изкусно, затова че-
сто говори за своите 
манджи, като за вкус-
ните бабини гозби. 
Та те са най-хубавото 
нещо на света! Когато 
те обгърнат познати-
те аромати, препъл-
нени със спомени от 
детството, вече всеки 
знае, че си е у дома. 
Може да се е скитал 
по света, или да се е 
запилял из страната, 
или пък да живее на 

съседната улица, 
но да няма време 
за чести срещи. 
Но сега е тук на 
празничната тра-
пеза и опитва от 
вкусните неща, 
увлечен от благи 
приказки.  Случва 
се някой  да се за-
хласне от умиле-
ние пред бабини-
те баници, питки, 
мекици, соленки, 
гювечи. За ман-
джите да не го-
ворим – за онези, 
българските, кои-
то ги няма никъ-

де по света и никой 
друг не можа да ти ги 
сготви по-добре от 
Ирина, изкусната до-
макиня. И името й е 
красиво, българско, 
болярско, даже цар-
ско. На нея  самата  
то съвсем й приляга. 
Прилича на типична 
българка, подобна 
на неподвластните 
на времето образи 
на българските ма-
дони от платната на 
Владимир Димитров 
- Майстора. 

Приказката върви 
за това, че първото 
нещо, което започва 
да липсва на бълга-
рите в чужбина, ви-
наги е националната 
ни кухня. Защото тя 
няма еквивалент и 
защото е уникална. 
Непозната дори и 
за младите българи, 
особено ако са по на 
20 години. 

Продължава 
на стр. 15
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Продължава 
от стр. 1

Нас ни привлякоха 
неговите сърцати и 
духовно богати хора, 
милеещи за минала-
та славна история и 
изграждащи настоя-
щия преход към Но-
вата цивилизация.

Тези, които бяха в 
салона на читалище 
„Славянска беседа” 
на тържеството на 24 
октомври по случай 
4-та годишнина на 
вестника, сигурно са 
забелязали голямата 
кошница с плодове, 

украсяваща сцената 
и донесена от чле-
новете на кюстен-
дилския Граждански 
инициативен коми-
тет (ГИК) „Петър Дим-
ков”. В публикувания 
във вестника Позд-
равителен адрес от 
началника на отдел 
„Култура и духовно 
развитие” в Кюстен-
дил, Димитринка 
Укалска, четем: ”Ду-
ховното израстване 
на читателите на 
вестника е свързано 
и със стародавни ле-
генди и вечни исти-
ни за род и родина, с 

гласа на вековете и 
успехите на днешния 
ден”.

Успехите на кул-
турното строител-
ство в града са тол-
кова забележими, 
че могат да служат 
за добър пример на 
много други градове. 
Съдете сами – около 
деня на народните 
будители разцъфтяха 
многобройни пре-
красни събития: ве-
чер за Петър Димков 
с прожекция на фил-
ма „Лечителят”; об-
щоградско тържес-
тво в Художествена 

галерия „Владимир 
Димитров – Майс-
тора” и отбелязване 
на 50-годишнина от 
създаването на Реги-
оналната библиотека 
„Емаунил Попдимит-
ров” и 140 години 
библиотечно дело в 
Кюстендил; излизане 
на юбилеен вестник 
“Библиотека”; чес-
тване в театъра на 
130 годишнината от 
създаването на Реал-
на гимназия „Неофит 
Рилски”. Така праз-
никът на Народните 
будители стана пре-
красна изява за всич-

ки ангажирани в сфе-
рата на образование-
то, културата и наука-
та. А за да тече още 
по-мощно потокът 
от радостни събития, 
пред Драматичния 
театър беше напра-
вена символична 
първа копка от кмета 
на Кюстендил, Петър 
Паунов, по проекта 
за частична подмя-
на и реконструкция 
на водопроводната 
мрежа по програма 
ИСПА.

Все повече граж-
дани се включват в 
дарителската акция 
за набиране на автен-
тични предмети от 
бита за обзавеждане 
на етнографска екс-
позиция „Кюстендил-
ска стая” в Рилския 
манастир. Кюстен-
дил е първият град 
в Европа, в който от 
началото на 2009 г. е 
забранена употреба-
та на полиетиленови 
торбички, използват 
се само деграленови 
и екологично чисти, 
бързо разграждащи 
се в природата.

През лятото бях-
ме на впечатляващия 
празник за Голяма 
Богородица “Пана-
гия - въздигане на 
хляба”, отразен в ре-
портаж на Росица 
Рачева, който изле-
зе в бр. 36 на вест-
ника, като тогава се 
създаде Граждански 
инициативен коми-
тет „Петър Димков” 
в Кюстендил. И ето, 
динамичната коми-
тетска група, водена 
от Антония Ропева и 
подпомогната от об-
щината, организира 
за деня на будителя 
вечер за родолюбе-

ца Петър Димков. Тя 
се проведе в уютното 
Възрожденско учи-
лище, където се на-
мира щаба на отдел 
„Култура и духовно 
развитие”, начело с 
неутомимия строи-
тел на духовното, Ди-
митринка Укалска.

Независимо от ин-
тересните паралел-
ни прояви залата бе 
пълна и хората вни-
мателно изслушаха 
встъпителните слова 
на Дима Укалска и 
кратката лекция на 
Тодор Ялъмов, който 
откри изложбата „Ле-
чителското изкуство 
и българската народ-
на медицина”. Пла-
менна реч-поезия 
изнесе и поетът Ефим 
Кушнер. Вечерта про-
дължи с прожекция 
на филма-послание 
на режисьора Сти-
лиян Иванов „Лечи-
телят”, посветен на 
Димков, по книгата 
на Лили Димкова 
„Моят баща - Петър 
Димков”. Преди две 
години бях на пре-
миерата в НДК точно 
на 1 ноември и ето, 
сега филмът отново 
развълнува присъс-
тващите, защото има-
ше много коментари 
и желание пак да се 
прожектира.

Съобщи се за 
предстоящите про-
яви на ГИК „Петър 
Димков” и общината 
на 20 и 21 ноември, 
когато по идея на 
най-младия член на 
комитета, ученич-
ката Албена, ще се 
проведе акция за по-
чистване на лесопар-
ка „Хисърлъка” под 
надслов „Аз, мама 
и татко почистваме 
гората”. Прекрасна 
инициатива на която 
да пожелаем дълго-
годишен успех!

Представихме и 
новата книга на ИК 
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Продължава 
от стр. 1

Нас ни привлякоха 
неговите сърцати и 
духовно богати хора, 
милеещи за минала-
та славна история и 
изграждащи настоя-
щия преход към Но-
вата цивилизация.

Тези, които бяха в 
салона на читалище 
„Славянска беседа” 
на тържеството на 24 
октомври по случай 
4-та годишнина на 
вестника, сигурно са 
забелязали голямата 
кошница с плодове, 

украсяваща сцената 
и донесена от чле-
новете на кюстен-
дилския Граждански 
инициативен коми-
тет (ГИК) „Петър Дим-
ков”. В публикувания 
във вестника Позд-
равителен адрес от 
началника на отдел 
„Култура и духовно 
развитие” в Кюстен-
дил, Димитринка 
Укалска, четем: ”Ду-
ховното израстване 
на читателите на 
вестника е свързано 
и със стародавни ле-
генди и вечни исти-
ни за род и родина, с 

гласа на вековете и 
успехите на днешния 
ден”.

Успехите на кул-
турното строител-
ство в града са тол-
кова забележими, 
че могат да служат 
за добър пример на 
много други градове. 
Съдете сами – около 
деня на народните 
будители разцъфтяха 
многобройни пре-
красни събития: ве-
чер за Петър Димков 
с прожекция на фил-
ма „Лечителят”; об-
щоградско тържес-
тво в Художествена 

галерия „Владимир 
Димитров – Майс-
тора” и отбелязване 
на 50-годишнина от 
създаването на Реги-
оналната библиотека 
„Емаунил Попдимит-
ров” и 140 години 
библиотечно дело в 
Кюстендил; излизане 
на юбилеен вестник 
“Библиотека”; чес-
тване в театъра на 
130 годишнината от 
създаването на Реал-
на гимназия „Неофит 
Рилски”. Така праз-
никът на Народните 
будители стана пре-
красна изява за всич-

ки ангажирани в сфе-
рата на образование-
то, културата и наука-
та. А за да тече още 
по-мощно потокът 
от радостни събития, 
пред Драматичния 
театър беше напра-
вена символична 
първа копка от кмета 
на Кюстендил, Петър 
Паунов, по проекта 
за частична подмя-
на и реконструкция 
на водопроводната 
мрежа по програма 
ИСПА.

Все повече граж-
дани се включват в 
дарителската акция 
за набиране на автен-
тични предмети от 
бита за обзавеждане 
на етнографска екс-
позиция „Кюстендил-
ска стая” в Рилския 
манастир. Кюстен-
дил е първият град 
в Европа, в който от 
началото на 2009 г. е 
забранена употреба-
та на полиетиленови 
торбички, използват 
се само деграленови 
и екологично чисти, 
бързо разграждащи 
се в природата.

През лятото бях-
ме на впечатляващия 
празник за Голяма 
Богородица “Пана-
гия - въздигане на 
хляба”, отразен в ре-
портаж на Росица 
Рачева, който изле-
зе в бр. 36 на вест-
ника, като тогава се 
създаде Граждански 
инициативен коми-
тет „Петър Димков” 
в Кюстендил. И ето, 
динамичната коми-
тетска група, водена 
от Антония Ропева и 
подпомогната от об-
щината, организира 
за деня на будителя 
вечер за родолюбе-

ца Петър Димков. Тя 
се проведе в уютното 
Възрожденско учи-
лище, където се на-
мира щаба на отдел 
„Култура и духовно 
развитие”, начело с 
неутомимия строи-
тел на духовното, Ди-
митринка Укалска.

Независимо от ин-
тересните паралел-
ни прояви залата бе 
пълна и хората вни-
мателно изслушаха 
встъпителните слова 
на Дима Укалска и 
кратката лекция на 
Тодор Ялъмов, който 
откри изложбата „Ле-
чителското изкуство 
и българската народ-
на медицина”. Пла-
менна реч-поезия 
изнесе и поетът Ефим 
Кушнер. Вечерта про-
дължи с прожекция 
на филма-послание 
на режисьора Сти-
лиян Иванов „Лечи-
телят”, посветен на 
Димков, по книгата 
на Лили Димкова 
„Моят баща - Петър 
Димков”. Преди две 
години бях на пре-
миерата в НДК точно 
на 1 ноември и ето, 
сега филмът отново 
развълнува присъс-
тващите, защото има-
ше много коментари 
и желание пак да се 
прожектира.

Съобщи се за 
предстоящите про-
яви на ГИК „Петър 
Димков” и общината 
на 20 и 21 ноември, 
когато по идея на 
най-младия член на 
комитета, ученич-
ката Албена, ще се 
проведе акция за по-
чистване на лесопар-
ка „Хисърлъка” под 
надслов „Аз, мама 
и татко почистваме 
гората”. Прекрасна 
инициатива на която 
да пожелаем дълго-
годишен успех!

Представихме и 
новата книга на ИК 
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„Новата цивилиза-
ция” с автор съпру-
гата на Лечителя, Ма-
рия Димкова, „Нова 
вегетарианска гот-
варска книга”, чиито 
рецепти са изключи-
телно подходящи за 
изобилния на плодо-
ве и зеленчуци кюс-
тендилски край.

Всеки, който при-
състваше на “Праз-
ника на плодородие-
то” на 15 октомври в 
Кюстендил, не може 

титута по земеделие 
- Кюстендил, който 
показа внушителна 
колекция от десет-
ки видове ябълки. 
Сред официалните 
гости на празника 
бяха зам.-министъ-
рът на земеделието 
Преслав Борисов, 
Светла Бъчварова 
- председател на 
Селскостопанската 
академия, както и 
представители от 
Унгария, Сърбия и 
Македония. Пред-
ставителите на две-
те ни западни съсед-
ки се надпреварва-

“Велбъж д” 
и театъра 
п р е м и н а 
карнавал на 
плодороди-
ето и се про-
веде празни-
чен концерт 
с участието 
на състави 
от България, 
Сърбия и 

Македония.
За нас праз-

никът продъ-
лжи в Регио-
налния исто-
рически музей, 
където видях-
ме грижливо 
събраните ек-
спонати, после 
у р е д н и ч к а т а 
Мирослава Та-
сева ни заведе 
до римските 
терми и ново-
р е с т а в р и р а -
ната Пиргова 
кула. Минахме 
покрай памет-
ника на Тодор 
Ангелов – ан-
тифашиста, на-
ционален ге-
рой на Белгия, 
къщата музей 
на Димитър Пе-

шев, който спа-
сява от унищо-
жение 48 000 
евреи.

Спахме в 
една хижа в 
м е с т н о с т т а 
„Ючбунар” в 
района на село 
Богослов, къ-
дето златната 
есен прекрас-
но декорираше 
трите вековни 
секвои, които 
гордо се изви-
сяват и са една 
от забележи-
телностите на 
града. Толкова 
много впечат-
ления само от 
един център 
на културата, 
здраво стъпил 
на древната си 
история и стре-
мително уст-
ремен напред 
в културното 
строителство. 
Затова в следва-
щия репортаж 
ще разкажем 
по - подробно 
за миналото на 
града и хората 
му, за проекти-
те, които осигу-
ряват неговото 
бъдеще.

да не се е впечатлил 
от символа на праз-
ника - двуметровата 
ябълка, която тежи 1 
тон. Тя бе аранжира-
на с 800 кг. ябълки. 
Празникът бе открит 
от кмета Петър Пау-
нов, който заяви: “С 
този празник се об-
ръщаме към майката 
земя във времена, в 
които две-трети от 
земята в общината 
не се обработват. 
Ние сме длъжници 
на тази майка земя. 
Трябва да върнем 
славата на овощарс-
твото на нашия ре-
гион в България”.

Заедно с Празни-
ка на плодородието 
се чества и 80-та го-
дишнината на Инс-

ха в дегустиране и 
демонстриране на 
свое производство 
от ракия, натурален 
мед, туршии, карто-
фи и сладкиши.

Сред подредените 
щандове с продукция 
на производителите 
се открояваха искря-
щите от детска фан-
тазия художествени 
експонати на детските 
градини, които сякаш 
привличаха по-голям 
поток присъстващи. А 
малките художници, 
облечени в „зеленчу-
ково-плодни” дрешки, 
гордо позираха пред 
фотоапаратите на лю-
бопитните многоб-
ройни посетители. 

В края на праз-
ника през площад 
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Проф. Димитър
ПАПАЗОВ

Идеята за неутра
лен международен 
език води началото 
си още в древността, 
от времето на Ян Ко
менски. От тогава 
досега са създаде
ни над 500 проекта 
за международен 
език, които времето 
е отсяло и е останал 
да съществува само 
меж дународният 
език есперанто със 
свои привърженици 
по света и своя кул
тура. Негов създа
тел е Лудвиг Лазар 
Заменхоф, предо
ставил го на обще
ството преди пове
че от 120 години.

Лудвиг Лазар За
менхоф е  роден на 
15.12.1859 година в 
Бялисток, Полша, 
тогава в рамките на 
Руската империя. 
Семейството му 
живее в квартал, в 
който имало много 
народностни гру
пи с различни ези
ци. Още като малко 
дете Лудвиг Замен
хоф е свидетел как 
хора, живеещи един 
до друг, не могат да 
се разберат помеж
ду си поради езико
вата бариера, което 
става причина за 
разпри между тях 
на народностна ос
нова, и мечтае, като 
порасне, да създаде 
език, който да е общ 
за всички. 

Още от малък той 
учи различни езици 
и като юноша в де
вети клас създава 
първия си проект на 
международен език, 
за който наскоро 
след това решава, 
че е несъвършен, 

и го унищожава. 
Подтикван от баща 
си да учи стабилна 
професия, той ста
ва лекар, но мечтата 
му да създаде неут
рален междунаро
ден език, на който 
хората от отделните 
народности да се 
разбират, без ня
кои от тях да се чув
стват над другите, 
тъй като езикът им 
е предпочитан, не 
е забравена. Наско
ро младият лекар, 
изучил повече от 
десет езика, публи
кува през 1887 го
дина своя проект 
за международен 
език, който нарича 
“есперанто”. Мно
го скоро хората по 
света оценяват но
вия международен 
език, който е лесен 
за изучаване и с ми
нимум граматични 
правила. Привърже
ниците му започват 
да създават дру
жества и клубове в 
различните страни, 
да кореспондират 
помежду си, да се 
срещат и разгова
рят на езика. През 
1905 година в Бу
лон сюр Мер, Фран
ция, се провежда 
първият световен 
конгрес на привър
жениците на между
народния език еспе
ранто. Ежегодно от 
тогава до днес тези 
международни кон
греси продължават 
да се организират, 
прекъснати само по 
време на Първата 
и Втората световна 
война. В отделните 
страни се създават 
национални еспе
рантски асоциации. 
Езикът започва да 
печели все повече 

150 години от рождението на Лудвиг Лазар Заменхоф - създател на международния език есперанто

Живот, посветен на 
идеята за неутрален 
международен език

привърженици през 
20 век. След Първа
та световна война в 
Обществото на наро
дите и в Коминтер
на, обединяващ вну
шителните за онова 
време леви сили по 
света, се обсъжда 
идеята за въвежда
нето на есперанто 
като международен 
език  акт за езикова 
справедливост меж
ду народите  но по
ради хегемонията на 
някои национални 
езици, утвърдили се 
тогава като между
народни, процедура
та спряла. Особено 
силно влияние ези
кът придобива през 
30те години на ми
налия век, когато се 
обвързва с работни
ческото движение по 
света.

Идеята на Л. Л. За
менхоф за неутрален 
международен език 
навлиза у нас поради 
близостта на българ
ския език с руския, на 
който е публикуван 
първият учебник, 
наскоро след поява
та му. В България по 
времето, когато още 
не е бил оформен 
добре дори българс
кият книжовен език, 
се появяват привър
женици на есперанто 
в лицето на столич

ния адвокат Милос
лав Богданов и не
гови съмишленици, 
образували едно от 
първите три еспе
рантски дружества 
в света. През 1907 
година във Велико 
Търново се осно
вава Българският 
есперантски съюз. 
Особено силно раз
витие есперантско
то движение има у 
нас по време на  уп
равлението на БЗНС 
в началото на 20те 
години на миналия 
век, когато прави
телството на Алек
сандър Стамболий
ски въвежда изуча
ването на есперанто 
като факултативен 
език в училищата, с 
което нарежда Бъл
гария сред първите 
страни в света в това 
отношение, и  през 
30те години, когато 
езикът се обвързва 
с международното 
работническо дви
жение. Преживяло 
известен застой в 
началото на 40те и 
50те години на ми
налия век, през 60
те и 70те години то 
се развива бурно, 
за да постигне своя 
“Златен век” през 80
те години на 20 век. 
Започват масово да 
се издават книги и 
списания, създава се 
Български есперант
ски театър, в който 
участват найвидни
те  български арти
сти, нараства броят 
на есперантистите, в 
страната се провеж
дат много междуна
родни инициативи. 
През 1963 и 1978 
година в България 
се провеждат два 
световни есперант
ски конгреса и два 

световни младежки 
есперантски конгре
са с представители 
от цял свят, остана
ли в историята на 
м е ж д ународното 
есперантско дви
жение като едни от 
наймноголюдните 
и успешни конгре
си. В днешно време, 
въпреки кризисния 
период, привърже
ниците на езика го 
ползват в ежеднев
ната си практика за 
различни цели. 

Милионите при
върженици на меж
дународния език 
есперанто по света 
вече повече от век 
не забравят името 
на неговия създател 
Лудвиг Лазар Замен
хоф, величан още 
след появата му за 
гениалната си идея 
и реализацията й. 
Още тогава обаче 
Лудвиг Заменхоф 
се нарекъл скром
но “инициатор” на 
езика, който е пре
дал на обществото 
за ползване и раз
витие. Есперанто 
оцелява през десе
тилетията въпреки 
борбата на някои 
големи страни за 
налагането на наци
оналните им езици 
като международ
ни. Днес тази борба 
също продължава. 
В различните регио
ни по света се търси 
справедливо и ефи
касно решение на 
езиковия проблем, 
както и в световен 
мащаб. В Европей
ския съюз въпреки 
относително голе
мия дял на ползва
нето на английския 
език въпросът с ев
ропейския между
народен език съв

сем не е решен, а 
той има и огромно 
икономическо зна
чение – една пета 
от бюджета на Евро
пейския съюз отива 
за преводи на раз
лични езици. Не по
малко претенции за 
международен език 
от английския има 
френският език, бил 
200 години признат 
за официален меж
дународен дипло
матически език по 
света. Имат своите 
основания да пре
тендират за евро
пейски федерален 
език и немскогово
рящите, базирайки 
се на това, че немс
кият е найразпро
страненият майчин 
език в Европа. С не 
помалко основания 
се застъпват за ези
ка си с претенции 
за международен 
и испанците с те
зата, че това е най
разпространеният 
майчин език в света 
– освен Испания две 
трети от страните в 
Латинска Америка 
говорят испански. 
По същата логика, 
макар и с поскром
ни претенции, се 
аргументират и 
привържениците 
на португалския 
– Португалия може 
да е малка страна, 
но една трета от 
Латинска Америка 
говори португал
ски. Не изостава в 
претенциите си и 
руският език – ос
вен голямата руска 
страна и ОНД, вклю
чващи Евразия,  и 
цяла Източна Ев
ропа говори руски 
език, който и е зна
чително поблизък 
и разбираем от ан
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Проф. Димитър
ПАПАЗОВ

Идеята за неутра
лен международен 
език води началото 
си още в древността, 
от времето на Ян Ко
менски. От тогава 
досега са създаде
ни над 500 проекта 
за международен 
език, които времето 
е отсяло и е останал 
да съществува само 
меж дународният 
език есперанто със 
свои привърженици 
по света и своя кул
тура. Негов създа
тел е Лудвиг Лазар 
Заменхоф, предо
ставил го на обще
ството преди пове
че от 120 години.

Лудвиг Лазар За
менхоф е  роден на 
15.12.1859 година в 
Бялисток, Полша, 
тогава в рамките на 
Руската империя. 
Семейството му 
живее в квартал, в 
който имало много 
народностни гру
пи с различни ези
ци. Още като малко 
дете Лудвиг Замен
хоф е свидетел как 
хора, живеещи един 
до друг, не могат да 
се разберат помеж
ду си поради езико
вата бариера, което 
става причина за 
разпри между тях 
на народностна ос
нова, и мечтае, като 
порасне, да създаде 
език, който да е общ 
за всички. 

Още от малък той 
учи различни езици 
и като юноша в де
вети клас създава 
първия си проект на 
международен език, 
за който наскоро 
след това решава, 
че е несъвършен, 

и го унищожава. 
Подтикван от баща 
си да учи стабилна 
професия, той ста
ва лекар, но мечтата 
му да създаде неут
рален междунаро
ден език, на който 
хората от отделните 
народности да се 
разбират, без ня
кои от тях да се чув
стват над другите, 
тъй като езикът им 
е предпочитан, не 
е забравена. Наско
ро младият лекар, 
изучил повече от 
десет езика, публи
кува през 1887 го
дина своя проект 
за международен 
език, който нарича 
“есперанто”. Мно
го скоро хората по 
света оценяват но
вия международен 
език, който е лесен 
за изучаване и с ми
нимум граматични 
правила. Привърже
ниците му започват 
да създават дру
жества и клубове в 
различните страни, 
да кореспондират 
помежду си, да се 
срещат и разгова
рят на езика. През 
1905 година в Бу
лон сюр Мер, Фран
ция, се провежда 
първият световен 
конгрес на привър
жениците на между
народния език еспе
ранто. Ежегодно от 
тогава до днес тези 
международни кон
греси продължават 
да се организират, 
прекъснати само по 
време на Първата 
и Втората световна 
война. В отделните 
страни се създават 
национални еспе
рантски асоциации. 
Езикът започва да 
печели все повече 

150 години от рождението на Лудвиг Лазар Заменхоф - създател на международния език есперанто

Живот, посветен на 
идеята за неутрален 
международен език

привърженици през 
20 век. След Първа
та световна война в 
Обществото на наро
дите и в Коминтер
на, обединяващ вну
шителните за онова 
време леви сили по 
света, се обсъжда 
идеята за въвежда
нето на есперанто 
като международен 
език  акт за езикова 
справедливост меж
ду народите  но по
ради хегемонията на 
някои национални 
езици, утвърдили се 
тогава като между
народни, процедура
та спряла. Особено 
силно влияние ези
кът придобива през 
30те години на ми
налия век, когато се 
обвързва с работни
ческото движение по 
света.

Идеята на Л. Л. За
менхоф за неутрален 
международен език 
навлиза у нас поради 
близостта на българ
ския език с руския, на 
който е публикуван 
първият учебник, 
наскоро след поява
та му. В България по 
времето, когато още 
не е бил оформен 
добре дори българс
кият книжовен език, 
се появяват привър
женици на есперанто 
в лицето на столич

ния адвокат Милос
лав Богданов и не
гови съмишленици, 
образували едно от 
първите три еспе
рантски дружества 
в света. През 1907 
година във Велико 
Търново се осно
вава Българският 
есперантски съюз. 
Особено силно раз
витие есперантско
то движение има у 
нас по време на  уп
равлението на БЗНС 
в началото на 20те 
години на миналия 
век, когато прави
телството на Алек
сандър Стамболий
ски въвежда изуча
ването на есперанто 
като факултативен 
език в училищата, с 
което нарежда Бъл
гария сред първите 
страни в света в това 
отношение, и  през 
30те години, когато 
езикът се обвързва 
с международното 
работническо дви
жение. Преживяло 
известен застой в 
началото на 40те и 
50те години на ми
налия век, през 60
те и 70те години то 
се развива бурно, 
за да постигне своя 
“Златен век” през 80
те години на 20 век. 
Започват масово да 
се издават книги и 
списания, създава се 
Български есперант
ски театър, в който 
участват найвидни
те  български арти
сти, нараства броят 
на есперантистите, в 
страната се провеж
дат много междуна
родни инициативи. 
През 1963 и 1978 
година в България 
се провеждат два 
световни есперант
ски конгреса и два 

световни младежки 
есперантски конгре
са с представители 
от цял свят, остана
ли в историята на 
м е ж д ународното 
есперантско дви
жение като едни от 
наймноголюдните 
и успешни конгре
си. В днешно време, 
въпреки кризисния 
период, привърже
ниците на езика го 
ползват в ежеднев
ната си практика за 
различни цели. 

Милионите при
върженици на меж
дународния език 
есперанто по света 
вече повече от век 
не забравят името 
на неговия създател 
Лудвиг Лазар Замен
хоф, величан още 
след появата му за 
гениалната си идея 
и реализацията й. 
Още тогава обаче 
Лудвиг Заменхоф 
се нарекъл скром
но “инициатор” на 
езика, който е пре
дал на обществото 
за ползване и раз
витие. Есперанто 
оцелява през десе
тилетията въпреки 
борбата на някои 
големи страни за 
налагането на наци
оналните им езици 
като международ
ни. Днес тази борба 
също продължава. 
В различните регио
ни по света се търси 
справедливо и ефи
касно решение на 
езиковия проблем, 
както и в световен 
мащаб. В Европей
ския съюз въпреки 
относително голе
мия дял на ползва
нето на английския 
език въпросът с ев
ропейския между
народен език съв

сем не е решен, а 
той има и огромно 
икономическо зна
чение – една пета 
от бюджета на Евро
пейския съюз отива 
за преводи на раз
лични езици. Не по
малко претенции за 
международен език 
от английския има 
френският език, бил 
200 години признат 
за официален меж
дународен дипло
матически език по 
света. Имат своите 
основания да пре
тендират за евро
пейски федерален 
език и немскогово
рящите, базирайки 
се на това, че немс
кият е найразпро
страненият майчин 
език в Европа. С не 
помалко основания 
се застъпват за ези
ка си с претенции 
за международен 
и испанците с те
зата, че това е най
разпространеният 
майчин език в света 
– освен Испания две 
трети от страните в 
Латинска Америка 
говорят испански. 
По същата логика, 
макар и с поскром
ни претенции, се 
аргументират и 
привържениците 
на португалския 
– Португалия може 
да е малка страна, 
но една трета от 
Латинска Америка 
говори португал
ски. Не изостава в 
претенциите си и 
руският език – ос
вен голямата руска 
страна и ОНД, вклю
чващи Евразия,  и 
цяла Източна Ев
ропа говори руски 
език, който и е зна
чително поблизък 
и разбираем от ан
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глийския. Както се 
вижда, надмощието 
на английския език 
не е окончател
но, всеки език има 
своите претенции 
и привърженици,   
търсят се различ
ни варианти за ре
шение на въпроса 
за международен 
език. В рамките на 
тези търсения през 
миналата година 
по време на пред
седателството на 
една от държавите, 
която не е малка и е 
добре развита тех
нически, но езикът 
й е труден и непоз
нат за голямата част 
от Европа, се появи 
бюлетин на Евро
пейския съюз на ла
тински. Латинският 
език бил език на 
голяма империя в 
древността, днес се 
употребява главно 
за диагнози само от 
медицинските ра
ботници и е непоз
нат на масата, което 
прави използване
то му като между
народен език съв
сем ограничено. 
След него се появи 
същият бюлетин и 
на есперанто, който 
получи значително 
поголямо разпро
странение, но все 
още недостатъчно 
в сравнение с наци
оналните езици, тъй 
като никоя страна 
не го подкрепя ико
номически, а прево
дите са дело само на 
ентусиасти, макар 
и професионалис
ти. Това доведе все 
пак до разговори в 
ръководството на 
Европейския парла
мент и оттам дойде 
препоръката езикът 
да се използва като 
основа за изучава
не на чужди езици 
в странитечленки. 
Есперантисти има в 
почти всички страни 
по света. Центърът 
на Световната еспе
рантска организа
ция е в Холандия, на
мираща се в офици
ални връзки с ООН и 
ЮНЕСКО. В Швейца
рия е седалището 
на Международния 
парламент на еспе
рантската диаспора 
по света, създала 

и създаваща еспе
рантската култура 
като международен 
феномен. В различ
ни страни по про
фесионален при
знак или по интере
си има създадени 
десетки междуна
родни есперантски 
организации, кои
то използват езика 
за своите цели и в 
меж дународната 
си дейност. Прак
тически почти няма 
страна по света, в 
която да няма еспе
рантска организа
ция или поне еспе
рантисти.

М е ж д у н а р о д 
ните организации 
оценяват междуна
родния език еспе
ранто и идеята за 
международен език 
като бъдеще, което 
рано или късно ще 
настъпи, когато се 
преодолее егоиз
мът на големите дър
жави, които искат 
да наложат езиците 
си като междуна
родни. Още преди 
50 години ЮНЕСКО 
прие в Монтевидео  
положителна резо
люция за есперанто, 
а покъсно, през 80
те години, в София я 
потвърди. Органи
зацията обаче не за
бравя и кой създаде 
езика, подарил го на 
човечеството. Ето 
защо в централата 
на ЮНЕСКО в Париж 
още през миналата 
година се даде на
чало на честванията 
на 150годишнина
та на Лудвиг Лазар 
Заменхоф, неговия 
създател. Те про
дължиха в различ
ните страни, чле
нове на ЮНЕСКО. 
Сред тях е и Бъл
гария, била сред 
първите страни по 
света, където меж
дународният език 
есперанто се раз
пространява, чия
то културна обще
ственост с тържес
тва, печатни мате
риали или по друг 
подходящ начин 
отдава почит на 
благородното дело 
на Лудвиг Лазар За
менхоф по случай 
150 годишнината 
от рождението му.

Продължава от стр. 1

Тя е  едно от лицата на културата на Варна 
и се очаква винаги с голям интерес в цялата 
страна. От нейната трибуна започна напи
сването на новата история на България.  

Българската летопис, книжнина и родова 
памет многократно и планомерно са унищо
жавани и заличавани. Но винаги се е достига
ла една критична точка, когато българският 
дух на прага на унищожението се е събуждал 
и мощно се е надигал да защити своя живот и 
своята бъднина.

През годините участници в конференцията 
бяха историци, археолози, писатели, изсле
дователи  и ентусиасти не само от България. 
На тази трибуна са говорили хора от Беса
рабия, Волжка България,  Франция, Канада, 
САЩ, Англия, Португалия, Чувашия, отвся
къде, където живеят българи. Това са хора с 
дръзновен дух, милеещи за род и отечество, 
родолюбци, които с усилията си градят хра
ма на Българския дух, като историците проф. 
Петър Добрев, Иван Иванов, др Марин Ди
митров, проф. др Анчо Калоянов, доц. др
Татяна Яруллина, доц. др П. Георгиев, проф. 
Петко Димитров, писателят Йордан Вълчев, 
поетът на Родопа Никола Гигов, включен в 
Американската Енциклопедия „100те велики 
мъже на 21 век”, журналистите Николай Каф
танджиев, Цветан Томчев, Максим Караджов, 
създателят на Школа „Багатур” др Райчо 
Гънчев, председателят на Клуб „Рьорих” Т. 
Ялъмов, художници, астрономи, физици и 
много други родолюбци, които положиха на
чалото на новото възраждане на България.

Тази година сред участниците в конферен
цията са др техн.н. Й. Бояджиев, др Хр. Смо
ленов, проф. Д. Папазов от СУ, поетът на Ро
допа Никола Гигов,  Елена Хайтова, Елица Ни
кова от Военна академия  София, М. Прама
тарова, журналист, Драган Иванов, директор 
на българското училище в с. Звонци, Запад
ните покрайнини,  Росен Гацин, наймладият 
краевед в България, инж. Т. Танев и  физикът 
др Ангел Манев от Стара Загора, Адриана Во
тей, др Светлозар Попов, Св. Рулински и др. 
Достойнство  на конференцията е широкият 
диапазон на темите, често дискусионният им 
характер, различните мнения и гледни точ
ки на авторите,  изследването на проблеми, 
които са табу за официалната българска ис
ториография. Но именно това разнообразие 
и неординерност на темите е истинското бо
гатство, което твори новата история на Бъл
гария. И като търсим измеренията на мина
лото, то не е, за да покажем колко сме били 
велики, а за да осмислим и научим уроците 
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– пътя, който върви през хилядолетията и 
ни прави българи.
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“Родово имение”
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Св. Амфилохий 
Иконийски и Григорий 
Акрагантийски. Св. 
Александър Невски

1893 − умира на 
74-годишна възраст 
д-р Стоян Чомаков, 
един от най-видните и най-влиятелните 
възрожденски дейци и борци за самостоя-
телна българска църква. По майчина линия 
произхожда от богати и видни навремето си 
копривщенски чорбаджии. Майка му е сест-
ра на Големи Вълко чорбаджи и Голям Стоян 
Чалъкови, от най-силните бегликчийски и 
джелепски родове на Копривщица. Следва 
в атинска гимназия, после медицина в Пиза 
и Флоренция, специализира по-нататък в 
Париж. През 1848 г. се завръща като окръжен 
лекар в Пловдив, гдето се включва в борба-
та против гръцкия владика. От 1861 до 1877 
г. е представител на Пловдивската епархия в 
Цариград. Той е противник на всякаква рево-
люция, защото е убеден, че песента на Турция 
е изпята и че най-естественият наследник 
е българският народ. Неговата максима е: 
„Поробен народ се освобождава, разпокъсан 
народ не се обединява.” Пожертвува богат
ство и професия за народните работи. При 
отиването си в Цариград има състояние 
400 000 гроша, след 18годишна служба се за
връща „благодарение на два вагона”, даром 
отпуснати му от барон Хирш за багажа, и 60 
лири подарък от Екзарх Йосиф за разноски по 
пренасянето в Пловдив. Бил е и министър на 
просветата.

Вмчца Екатерина. Вмчк Меркурий
1896 − роден е в Пловдив художникът 

Цанко Лавренов, умира през 1978 г.

Св. Климент Охридски. Св. Климент Римски 
и Петър Александрийски

1885 − на свиканата в Цариград конфе-
ренция на силите от Берлинския договор за 
разглеждане на въпроса за Съединението на 
Източна Румелия към Княжество България 
английският представител отхвърля предло-
жението, че първо трябва да се възстанови 
съществуващото преди Съединението поло-
жение, статуквото, та тогава да се извърши 
едно народно допитване. Според британ-
ския делегат анкетата трябва да стане, пре-
ди да се вземе каквото и да било решение. 
Така Англия попречва да се вземе решение 
за възстановяване на статуквото в Източна 
Румелия.

1909 − роден в Провадия е композиторът 
Светослав Обретенов, умира на 16 май 1955 г.

Военното 
училище в 

София

Преп. Алипий Стълпник и Стилиян 
Пафлагонийски

1878 − в София е открито Военното учи-
лище.

1913 − в София пристига от Цариград 
Екзарх Йосиф Първи, съкрушен от злополуч-
ния за България завършек на балканските 
войни. Така София за втори път става седали-
ще на главата на Българската църква. За пър-
ви път София е седалище на българския пат-
риарх, когато той търси убежище при сино-
вете на комит Никола през втората половина 
на десети век. Екзарх Йосиф остава в София 
до блажената си кончина на 20 юли 1915 г.

Вмчк Яков Персиец. Преп. Теодосий 
Търновски

1363 − умира Теодосий Търновски, кога-
то е на посещение при своя приятел цари-
градския патриарх Калист. Непосредствено 
след смъртта му Калист пише кратко житие 
за Теодосия. Теодосий Търновски е беле-
жит писател от Второто българско царство. 
Прекарва младините си в български ма-
настири. По-продължително време оста-
ва в Парория, или Странджа, при Григорий 
Синаит, глава на исихастите, на безмълвни-
ците. Исихазмът е учение за възвръщане 
на грешния човек към съвършенството и 
Бога чрез строг монашески живот и пълно 
откъсване от живота в безмълвие. Завръща 
се в България и с помощта на цар Иван-
Александър основава Килифарския манас-
тир „Света Богородица” край Търново, една 
школа на исихазма. Най-забележителен не-
гов ученик е Патриарх Евтимий.

1891 − в село Воден, Разградско, се ражда 
Иван Багрянов, офицер, земеделски стопа-
нин и политически деец. От 1938 до 1941 г. е 
министър на земеделието. От опит запознат 
с нуждите на българския селянин, той допри-
нася твърде много за моделиране на българ-
ското земеделие. От 1 юни до 2 септември 
1944 г. е министър-председател. Прави опит 
да сключи примирие с Великобритания и 
САЩ, като за целта изпраща Стойчо Мошанов 
в Кайро. Лондон и Вашингтон обаче отклоня-
ват разговори и преговори. Осъден от кому-
нистически съд на смърт и екзекутиран на 1 
февруари 1945 г. заедно с други министри и 
народни представители.

1919 − подписване на Ньойския мирен до-
говор. Ден на народната памет.

Прпмчк Стефан Нови. Мци Иринарх и 
Христо. Св. 15 свщмчци Тивериополски

1877 − освободен Плевен.
1907 − Тодор Паница убива в София Борис 

Сарафов и Иван Гарванов, задгранични пред-
ставители на ВМОРО.

Мчци Парамон и Фйлумен
1858 − умира Константин Фотинов, само-

битен просветен и книжовен деец, първият 
български журналист, роден в Самоков око-
ло 1790 г.

1891 − роден e в с. Кавакли, Лозенградско, 
писателят Константин Петканов, умира на 12 
февруари 1952 г.

Д-р Стоян Чомаков

Теодосий 
Търновски

Цанко 
Лавренов

Светослав 
Обретенов

Иван 
Багрянов

Константин 
Петканов Константин Фотинов
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Продължава 
от стр. 1

Вселената е систе-
ма от движещи се по 
определени орбити 
тела. Техните премес-
твания в пространс-
твото са циклични 
и са плод на трудно 
достигнато дина-
мично равновесие. 
Погледнат от нашата 
земя, Космосът днес 
може да бъде наблю-
даван и измерван. И 
въпреки че Всемирът 
се разширява след 
Големия взрив, пул-
сациите и катаклиз-
мите в него вече са 
в значителна степен 
предвидими. Науката 
обхваща все по-ши-
роки територии от 
небето над нас, про-
никва все по-дълбо-
ко в пространствата, 
отвъд вчерашните 
граници.

Някъде по южните 
склонове на Памир 
живеел земеделец. 
Годината била около 
2350 преди Христа. 
Есента била богата на 
урожай и до края на 
октомври той прека-
рал на хармана, вър-
шеейки с дребното 
си планинско конче 
златните класове. До-
лината, в която живе-
ел човекът, била за-
кътана в диплите на 
планината, та затова 
зимата била мека. 
Случило се така, че 
дните били слънче-
ви. И човекът, вързал 
кожуха около пояса 
си, се припичал на 
последните слънче-
ви лъчи. Тогава забе-
лязал сянката на сто-
жера на хармана.

Р а з г л е ж д а й к и 
многобройните ва-
рианти на календа-
ри, учените попадна-
ли на кратко научно 
съобщение за един 
„езически” календар. 
Той идвал от Бълга-
рия, известна на ака-
демичната група с 
чудесното си кисело 
мляко, маслодайната 
роза и необичайно 
богатия си фолклор. 
Това съобщение ви-

КАЛЕНДАРЪТ

зирало възможен 
вариант на Цент-
ралноазиатския жи-
вотински цикъл, но 
изглеждало по-ста-
ро от него. Астроно-
мическите таблици 
и направените от 
маститата група из-
числения показва-
ли категорично, че 
образецът е древен. 
Мястото, в което бил 
създаван, не съвпа-
дало с днешната те-
ритория на България. 
Но календарът като 
цяло бил прабългар-
ски. Към съобщени-
ето били приложе-
ни и два превода на 
кратък документ, на-
речен „Именник на 
българските канове”. 
Там възшествието на 
13 владетели било 
записано именно по 
този календар.

Човекът е започ-
нал да измерва вре-
мето, за да се опита 
да го овладее. Така 
небето над него 
добило конкретни 
очертания. Звезди-
те се наместили в 
стройни конфигу-
рации. Слънцето се 
издигало и потъва-
ло зад хоризонта по 
план. Луната меняла 

лика си на равни ин-
тервали от време и 
раздвижвала прили-
вите и отливите така, 
както очаквали всич-
ки. В този момент чо-
векът усетил пулса 
на Вселената, а вед-
но с това и ритъма на 
собственото си сър-
це. Вперил поглед в 
нощното небе, той 
оприличил и назовал 
съзвездията. Изме-
рил цикличността в 
техните премества-
ния, открил влияни-
ето им върху темпе-
рамента, характера и 
съдбата на събратята 
си. Примитивната ас-
трономия дала про-
стор и за астрологи-

ята. Физика и мета-
физика ръка в ръка 
си проправяли път 
все по-далече и чо-
векът се почувствал 
не така безнадеждно 
изгубен в необята, а 
енергетично и духов-
но свързан с него.

Земеделецът оста-
нал като вкопан. Той 
забелязал, че сянка-
та се движи. Че вчера 
била по-къса от днес, 
а преди седмица още 
по-кратка. Решил да 
я измери и забил кол-
че до там, докъдето 
се простирала. Зани-
зали се облачни дни. 
Слънцето се криело 
зад пелена от свъсе-
на пяна. Но земеде-

лецът упорито чакал. 
И когато мъглите 
се вдигнали, сянка-
та била пораснала с 
цяла педя! Новото 
колче отбелязало 
това чудо така, както 
резките на вратата 
му показвали как от 
дете е станал мъж. 
Небето било благо-
склонно към човека. 
Ден след ден колче-
тата ритмично се от-
далечавали от стоже-
ра. А в едно заскре-
жено слънчево утро 
сянката се върнала с 
едно колче назад.

Чудни имена има-
ли българските вла-
детели от древния 
летопис. Но още по-
странни били думи-
те, с които наричали 
животните от своя 

календар. Многоб-
ройната съветска 
група в задругата на 
учените нищо не раз-
бирала от странните 
слова на „славянски-
те си събратя”. Явно 
било, че онези, които 
написали документа 
и създали перфек-
тния календар, не 
били от славянското 
море. Нито пък вар-
варски конни пле-
мена, наричащи дом 
всяко място, в което 
ги завари залезът. На 
тези древни бълга-
ри дори крепостите 
и защитните валове 
били ориентирани по 
посоките на света. И 
малката група учени 

от границата с Ори-
ента станала център 
на вниманието.

Докато звездоб-
ройците въздишали 
по дирите на коме-
тите, друга част от 
човеците започнали 
да изчисляват дните 
и нощите в циклите 
на природата. Най-
добре това ставало 
в умерения пояс. Там 
промените били от-
четливи, първи сняг 
падал приблизител-
но по едно и също 
време, а слънцето 
достигало своя зенит 
за 365 денонощия. 
Оформили се поня-
тия като година, се-
зон, месец, седмица. 
Всичко било съобра-
зено със Слънцето. 
И нищо, че смятали 
Земята за център на 
Всемира. Била им 
необходима здрава 
площадка за наблю-
дения и всичко за-
почнало полека да си 
идва по местата.

Цяла година пос-
ветил земеделецът 
на своето откритие. 
За целта си напра-
вил дори нов хар-
ман. Стария обявил 
за свещен. Та той бил 
неговият слънчев ча-
совник! Пладне след 
пладне човекът заби-
вал своите колчета и 
правел по една резка 
върху стожера. Така 
разбрал, че годината 
има 365 изгрева и за-
леза, и само веднъж 
сянката ставала най-
голяма. Земеделецът 
нарекъл на своя език 
тоя ден Енинак, което 
преведено на съвре-
менен български ще 
рече – Единствен 
ден. А народът ни от 
векове го нарича Ед-
нажден.

Учените от ЮНЕСКО 
били поразени от ге-
ниалното решение 
на математическата 
задача с чепатото 
число 365. Нещо по-
вече – древното бъл-
гарско летоброене 
предлагало същото 
просто правило и за 
високосния 366-ти 
ден, който оконча-
телно „преобръщал 
колата” дори на пре-
тендиращите за най-
съвършени образци 
календари. Откъде 
биха могли тога-
вашните българи 

Индийски слънчев 
календар

Календар 
Плиска
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да направят такива 
точни наблюдения? 
Астрономическите 
изчисления сочели 
императивно реги-
она на Централна 
Азия. Документите, 
засечени с езика на 
цифрите, разкри-
вали, че този ка-
лендар е открит 
приблизител -
но около 2350 
години преди 
Христа. Хората, 
създали този 
шедьовър, били 
уседнал народ, 
най - вер оя т н о 
земеделци. Те 
били изобретили 
прост слънчев ча-
совник, с който уло-
вили и турили юзда 
на времето. Не слу-
чайно богът им бил 
наречен с името на 
небето – Тангра.

Какво се случило 
всъщност 2350 годи-
ни преди Христа?

Българите откри-
ли една позната до-
тогава на човечест-
вото закономерност. 
Шумерската, Египет-
ската, Китайската и 
Индийската цивили-
зация вече били сто-
рили отдавна същото. 
Но техните астроло-
зи така и не намери-
ли достатъчно добро 
решение на пробле-
ма с числото 365. Те 
прекроявали кален-
дарите си династия 
след династия. И като 
слънчевият цикъл ги 
затруднявал, някои 
от тях преминали на 
лунния.

Нашите предци 
просто обявили този 
ден за нулев. Енинак 
станал официалната 
Нова година. По-ло-
гично от това комай 
няма. Изваждайки 
деня Енинак остава-
ли 364. Те се деляли 
на 4 – броят на сезо-
ните – без остатък. 
Точно по 91 дена тра-
ел всеки от тях. За да 
ознаменуват начало-
то на сезона, древни-
те българи решили 
да направят първия 
месец на всеки сезон 
от 31 дни, а другите 
два по 30. Когато се 
появявал ефектът на 
закъснение по време 
на така наречената 
високосна година, 
предците ни праве-
ли нулев и денят на 

лятното слънцесто-
ене – 22 юни. Така 
отпадало известното 
ни неудобство всяка 
година да местим ка-
лендара с един ден 
напред и понеделни-
ка да става вторник, 
например. Също така 
неудобният съвре-
менен 29 февруари 
просто не съществу-
вал и не измествал 
дните с цели два. 
Народът на българи-
те си знаел, че всеки 
нов сезон започвал с 
неделя (която била и 
сезонният празник) и 
завършвал в събота. 
Така тримесечието 
се деляло точно на 
13 седмици, а годи-
ната на 52. При това и 
простият земеделец 
знаел без всякакъв 
справочник календа-
ра. Учените от ЮНЕ
СКО нарекли това 
деление „златното 
българско кален
дарно число”. Те 
лесно изчислили, 
че Слънцето е било 
в съзвездието Со
мор (Мишка) по бъ
лгарския календар, 
когато същият бил 
създаван. И тяхно
то предложение 
било след опреде
лено време да се 
изработи проект 
за възприемане на 
съвършения бъл
гарски слънчев ка
лендар от всички 
жители на Земята.

Моите наблюде-
ния върху календар-
ната памет на българ-
ските етноси в наша-
та прародина допъл-
ниха тази картина. 
Оказа се, че братята 
ни там продължават 
да ползват този ка-
лендар. Новите ас-
пекти, които открих, 
бяха ползването на 
ръката като универ-
сален календарен 
указател. Ако свием 
дланта си в юмрук, 
ще забележим, че 
имаме четири изпък-
нали стави. С трите 
вдлъбнатинки между 
тях, числото става се-
дем. Толкова, колкото 
са дните в седмицата. 
Ето го първото ка-
лендарче, което все-
ки човек носи вина-
ги със себе си. Нека 
сега отворим юмрука 
и погледнем дланта 
си. Забелязваме, че 
пръстите ни имат по 
три фаланги. Ако до-
косваме с палеца си 
всяка от фалангите 
на четирите си пръс-
та, ние можем да оп-
риличим всяка от тях 
на определен месец 
и да запомним докъ-
де точно сме стигна-
ли. Но 12 са не само 
месеците. Толкова са 
и часовете на деня и 
нощта. Дясната ръка 
символизира време-
то за работа, т.е. деня. 
Лявата представя 
времето за почивка 

си, за да обозначим 
и последната сед-
мица от сезона. И да 
започнем броенето 
отначало.

Тази практика е 
усвоена от всички 
съседни народи. 
Ползват я индийци, 
пакистанци, афган
ци, таджики, тур
кмени, казахи, ти
бетци. А сънарод
ниците ни в майчи
ните земи скромно 
казват – това е по 
нашия календар.

Японците имат 
една поговорка: 
„Съвършенството е 
в простотата”. Това 
твърдение спокойно 
може да бъде мото 
на нашия календар. 
Неговите достой-
нства не свършват 
дотук. Животните от 
неговия цикъл не са 
случайно избрани. 
Те посочват на земе-
делеца, скотовъдеца, 
воина и кана сюбиги 
месеците чрез най-
активните предста-
вители на фауната за 
12-те годишни пери-

ода. Затова и днес в 
България, а и в праро-
дината ни, има Миши 
празници, Конски 
празници или Кушии, 
Вълчи празници, Пет-
льовден и т.н. Те са 
тъкмо в началото на 
всеки месец от древ-
ния български кален-
дар. Когато кан сюби-
ги Борис покръствал 
българите, той успял 
да съхрани и „миро-
помаже” цели 36 по-
добни празника. Те 
станали християнски 
и такива се считат у 
нас и до днес. Визан-
тия е била принудена 
да приеме това усло-
вие. Така народният 
календар на бълга
рите продължил да 
живее паралелно с 
неточното христи
янско летоброене.

Шествието на бъл-
гарския календар 
продължава. В по-
лезрението на родна-
та ни наука попадат 
селските и градските 
чешми от епохата на 
Възраждането. На 
много от тях, редом 

с неговите 
също 12 часа. 

Това число се 
оказва удобно и 

при пресмятането на 
броя на седмиците в 
сезона. Те са точно 12 
плюс 1. Когато избро-
им дванадесетте сед-
мици (разбирай фа-
ланги), трябва само 
да изправим палеца 

Танджикски 
календар

Тибетски календар
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да направят такива 
точни наблюдения? 
Астрономическите 
изчисления сочели 
императивно реги-
она на Централна 
Азия. Документите, 
засечени с езика на 
цифрите, разкри-
вали, че този ка-
лендар е открит 
приблизител -
но около 2350 
години преди 
Христа. Хората, 
създали този 
шедьовър, били 
уседнал народ, 
най - вер оя т н о 
земеделци. Те 
били изобретили 
прост слънчев ча-
совник, с който уло-
вили и турили юзда 
на времето. Не слу-
чайно богът им бил 
наречен с името на 
небето – Тангра.

Какво се случило 
всъщност 2350 годи-
ни преди Христа?

Българите откри-
ли една позната до-
тогава на човечест-
вото закономерност. 
Шумерската, Египет-
ската, Китайската и 
Индийската цивили-
зация вече били сто-
рили отдавна същото. 
Но техните астроло-
зи така и не намери-
ли достатъчно добро 
решение на пробле-
ма с числото 365. Те 
прекроявали кален-
дарите си династия 
след династия. И като 
слънчевият цикъл ги 
затруднявал, някои 
от тях преминали на 
лунния.

Нашите предци 
просто обявили този 
ден за нулев. Енинак 
станал официалната 
Нова година. По-ло-
гично от това комай 
няма. Изваждайки 
деня Енинак остава-
ли 364. Те се деляли 
на 4 – броят на сезо-
ните – без остатък. 
Точно по 91 дена тра-
ел всеки от тях. За да 
ознаменуват начало-
то на сезона, древни-
те българи решили 
да направят първия 
месец на всеки сезон 
от 31 дни, а другите 
два по 30. Когато се 
появявал ефектът на 
закъснение по време 
на така наречената 
високосна година, 
предците ни праве-
ли нулев и денят на 

лятното слънцесто-
ене – 22 юни. Така 
отпадало известното 
ни неудобство всяка 
година да местим ка-
лендара с един ден 
напред и понеделни-
ка да става вторник, 
например. Също така 
неудобният съвре-
менен 29 февруари 
просто не съществу-
вал и не измествал 
дните с цели два. 
Народът на българи-
те си знаел, че всеки 
нов сезон започвал с 
неделя (която била и 
сезонният празник) и 
завършвал в събота. 
Така тримесечието 
се деляло точно на 
13 седмици, а годи-
ната на 52. При това и 
простият земеделец 
знаел без всякакъв 
справочник календа-
ра. Учените от ЮНЕ
СКО нарекли това 
деление „златното 
българско кален
дарно число”. Те 
лесно изчислили, 
че Слънцето е било 
в съзвездието Со
мор (Мишка) по бъ
лгарския календар, 
когато същият бил 
създаван. И тяхно
то предложение 
било след опреде
лено време да се 
изработи проект 
за възприемане на 
съвършения бъл
гарски слънчев ка
лендар от всички 
жители на Земята.

Моите наблюде-
ния върху календар-
ната памет на българ-
ските етноси в наша-
та прародина допъл-
ниха тази картина. 
Оказа се, че братята 
ни там продължават 
да ползват този ка-
лендар. Новите ас-
пекти, които открих, 
бяха ползването на 
ръката като универ-
сален календарен 
указател. Ако свием 
дланта си в юмрук, 
ще забележим, че 
имаме четири изпък-
нали стави. С трите 
вдлъбнатинки между 
тях, числото става се-
дем. Толкова, колкото 
са дните в седмицата. 
Ето го първото ка-
лендарче, което все-
ки човек носи вина-
ги със себе си. Нека 
сега отворим юмрука 
и погледнем дланта 
си. Забелязваме, че 
пръстите ни имат по 
три фаланги. Ако до-
косваме с палеца си 
всяка от фалангите 
на четирите си пръс-
та, ние можем да оп-
риличим всяка от тях 
на определен месец 
и да запомним докъ-
де точно сме стигна-
ли. Но 12 са не само 
месеците. Толкова са 
и часовете на деня и 
нощта. Дясната ръка 
символизира време-
то за работа, т.е. деня. 
Лявата представя 
времето за почивка 

си, за да обозначим 
и последната сед-
мица от сезона. И да 
започнем броенето 
отначало.

Тази практика е 
усвоена от всички 
съседни народи. 
Ползват я индийци, 
пакистанци, афган
ци, таджики, тур
кмени, казахи, ти
бетци. А сънарод
ниците ни в майчи
ните земи скромно 
казват – това е по 
нашия календар.

Японците имат 
една поговорка: 
„Съвършенството е 
в простотата”. Това 
твърдение спокойно 
може да бъде мото 
на нашия календар. 
Неговите достой-
нства не свършват 
дотук. Животните от 
неговия цикъл не са 
случайно избрани. 
Те посочват на земе-
делеца, скотовъдеца, 
воина и кана сюбиги 
месеците чрез най-
активните предста-
вители на фауната за 
12-те годишни пери-

ода. Затова и днес в 
България, а и в праро-
дината ни, има Миши 
празници, Конски 
празници или Кушии, 
Вълчи празници, Пет-
льовден и т.н. Те са 
тъкмо в началото на 
всеки месец от древ-
ния български кален-
дар. Когато кан сюби-
ги Борис покръствал 
българите, той успял 
да съхрани и „миро-
помаже” цели 36 по-
добни празника. Те 
станали християнски 
и такива се считат у 
нас и до днес. Визан-
тия е била принудена 
да приеме това усло-
вие. Така народният 
календар на бълга
рите продължил да 
живее паралелно с 
неточното христи
янско летоброене.

Шествието на бъл-
гарския календар 
продължава. В по-
лезрението на родна-
та ни наука попадат 
селските и градските 
чешми от епохата на 
Възраждането. На 
много от тях, редом 

с неговите 
също 12 часа. 

Това число се 
оказва удобно и 

при пресмятането на 
броя на седмиците в 
сезона. Те са точно 12 
плюс 1. Когато избро-
им дванадесетте сед-
мици (разбирай фа-
ланги), трябва само 
да изправим палеца 

Танджикски 
календар

Тибетски календар
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с годината, изписана 
с цифри, е вдълбан и 
барелеф на животно. 
Без изключение, тези 
животни съвпадат с 
календарните, съот-
ветстващи на поста-
вената година. Така 
народната памет си е 
проправяла път, по-
добно на водата, шур-
тяща от чучурите, за 
да достигне до наши 
дни и да ни предаде 
чрез посланието на 
камъка календара на 
дедите ни.

Да си призная, 
не знам развитието 
на идеята на ЮНЕ-
СКО за подмяна на 
н е с ъ в ъ р ш е н и т е 
Юлиански, Грего-
риански, Будистки, 
Мюсюлмански, Сак-
ски и прочее кален-
дари. Но времето 
на глобализацията 
вече дойде. Светът 
започва да загърб-
ва позиционното си 
мислене и търси по-
съвършени модели 
за своето същест-
вуване и развитие. 
В този смисъл счи-

там, че приемане-
то на древния бъл-
гарски календар от 
цялото човечество 
е въпрос на време. 
Той е съвършен, за-
щото отразява вяр-
но космическите 
закони и по човеш-
ки ги приспособява 
към природните да-
дености на земята. 
И ако си позволих 
фриволността да 
създам разказ за 
българския земеде-

на цивилизованите 
народи. И ако с нещо 
трябва да започват 
учебниците на децата 
ни по родинознание и 
история, то е именно 

с древния български 
календар.

Доц. Александър 
ИЛИЕВ,

доктор на изку
ствознанието

Календарът е мо-
же би най-големият 
принос, който бълга-
рите са дали на света. 
С него ние сме влезли 
в голямото семейство 

лец в пазвите на Па-
мир, то е за да дам 
прост наглед. Една 
п р а в д о п о д о б н а 
картина, разкрива-
ща ни великия ано-
нимен българин, 
обяздил времето, 
поставил го в услу-
га на всички нас.

Тибетско колело 
на живота

Картина на известния 
български художник 

Румен Статков. 
Озаглавена е 

”Прабългарският 
Календар”

Български календар
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д-р Атанас ГЪЛЪБОВ

За да се направи преценка на състоянието на 
съвременното здравеопазване в глобален и ло-
кален план, трябва да се познават механизмът 
му на действие, силите, определящи насоката на 
неговото развитие, както и реалните резултати. 
Най-важните въпроси, на които трябва да си отго-
ворим, са: кой контролира медицината и систе-
мата на здравеопазване и кой има най-голяма фи-
нансова изгода от начина, по който те функцио-
нират сега?!

Аз няма да разглеждам подробно историче-
ското развитие на медицината през вековете, тъй 
като това не е необходимо за целите на настоя-
щото изследване, а ще се спра съвсем накратко на 
някои от основните моменти, довели до сегашно-
то състояние на здравеопазването и медицинска-
та наука като цяло.

Може да се каже, че още от самото начало на 
развитието на медицинската мисъл в нея са се 
оформили две течения. Според едното от тях, 
на което главно ще обърна внимание в тази гла-
ва, симптомите са болестта, с която трябва да 
се борим активно като с нашественик. Идеята 
идва още от времето на древногръцкия фило-
соф Аристотел, който е приемал, че болестта е 
разпознаваема по определени признаци и най-
важното е да й се даде някакво име. Ако пробле-
мите са във физическото тяло, би трябвало да им 
въздействаме с физически средства. Този начин 
на разсъждение, който е залегнал в основата на 
съвременната медицина, оправдава както масо-
вата употреба на синтетични медикаменти, така и 
често ненужната хирургична намеса. Още в края 
на 70-те години на XX в. според оценки, изнесени 
пред конгресни подкомисии, извършването поне 
на 2,4 млн. операции годишно в САЩ не е било 
оправдано. Освен това те са стрували 4 млрд. 118$ 
и 12 000 живота. Едно изследване установило, че 
при повечето хора, на които била препоръчана 
хирургична намеса, нямало реални основания 
за такава. Но не само това - почти половината от 

“болните” въобще не се нуждаели от медицинско 
лечение!

През последните няколко века голямо значе-
ние за засилване на влиянието и доминирането 
на превърнатия в догма ограничен материалис-
тическо-механистичен възглед в медицината 
оказва редукционистичният подход на френския 
философ от XVII в. Рене Декарт. Той твърдял, че хо-
рата имат два ясно разграничими компонента: ум 
и конкретно осезаемо физическо тяло. Изучава-
нето на всеки от тях според него изисква отделна 
методика.

В подкрепа на гореспоменатия подход във 
Франция се появила теорията за специфичната 
етиология, която се е превърнала в един от ми-
товете стълбове на съвременната медицина. Спо-
ред нея всяка болест се причинява от разпознава-
ем конкретен причинител, например вирус или 
бактерия. Тя е резултат преди всичко от открити-
ята и работата на френския химик и биолог Луи 
Пастьор. Той вярвал първоначално, че различ-
ните патогенни микроорганизми предизвикват 
заболяванията и това се е отразило отрицателно 
върху развитието на медицинската наука, защо-
то е било прието безпрекословно. Според него 
в здравите тъкани няма микроби. Но в края на 
живота си Пастьор поставя под съмнение своите 
основни виждания и преди смъртта си заявява: 
“Все пак най-важна е почвата” - т. е. състоянието
на вътрешната среда на самия организъм и сила-
та на неговата имунна защита са от решаващо 
значение за това дали ще се развие заболяване. За
съжаление никой не се е вслушал в последните 
му думи.

Много лекари и учени непрекъснато обръщат 
внимание на факта, че сами по себе си бактерии-
те и вирусите не са достатъчен фактор за предиз-
викването на болести. Мнението на д-р Антоан 
Бешам, бактериолог и съвременник на Пастьор, 
е, че микробите са интегрална част от живия ор-
ганизъм. Според него те остават в неактивирано 
състояние, докато клетката не е увредена или 
не загине. Той смятал, че микробите спомагат 

за процеса на разпадане на болните клетки и из-
хвърлянето им от тялото.

Известният немски бактериолог Робърт Кох, 
също опонент на теорията, предложена от Луи 
Пастьор, е споделял възгледите на Бешам. Когато 
човек е здрав, различни микроорганизми живеят 
в човешкото тяло в симбиоза с него или в непа-
тогенна форма, т. е. без да се развива заболява-
не. Но всяко влошаване на вътрешните условия в 
организма, предизвикано от различни фактори -
нерационално хранене, замърсена околна среда, 
дистрес, ваксинации и пр., дават възможност на 
микробите да се активират и да се развие болест. 

Големият немски учен, “бащата” на па-
тологичната анатомия, Рудолф Вирхов, заявява: 
“Ако отново можех да изживея живота си, щях да 
го посветя на доказването на факта, че микроби-
те търсят техния естествен хабитат - болната тъ-
кан, а не, че те самите са причина за развитие на 
заболяване.” А ето и думите на д-р Джордж Уайт: 
“Ако микробната теория се основаваше на факти, 
нямаше да има живо същество, което да прочете 
това, което пиша сега.”

За да покаже слабостта на теорията за специ-
фичната етиология, пропагандирана от привър-
жениците на Пастьор, Р. Вирхов изпива заедно със 
свои студенти течност, съдържаща холерни виб-
риони. Никой от тях не се разболява от холера. По 
подобен начин след него някои учени са прави-
ли опити, като са имплантирали в собствените си 
тела или на доброволци ракови клетки, но забо-
ляване не се развивало. Всеки от нас се е убедил, 
че по време на грипни епидемии например има 
много хора, които остават здрави, независимо че 
около тях други кихат, кашлят и “пръскат зараза”. 
Съвсем логично възниква въпросът: “Защо едни 
се разболяват, а други не?” Както ще се убедите, 
теорията за специфичната етиология обслуж-
ва много добре интересите на медицинската 
индустрия, затова именно тя се е наложила без-
прекословно.

Под влияние на първоначалните идеи на Пас-
тьор болниците бяха превърнати във военни 

Световната конспирация срещу здравето

Съвременна медицина 
и здравеопазване - 
митове и реалност
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Уведомяваме чи�а�ели�е, че за непоръчани с�а�ии хонорари не се изплаща�.

зони, а пациентът - в “бойно поле”, на което се 
води “битка” с “врага” - микробите, и съответно 
с болестите. И това става точно както по време 
на война - скъпо, разрушително за организма на 
болния и в крайна сметка, често без да се пос-
тигне истинско излекуване или дори трайно по-
добрение. Болестта в съвременната медицина се 
разглежда като външен фактор, който ни атакува 
и срещу когото лекарят “воюва” с методите на 
официалната медицина - синтетичните медика-
менти и хирургията. Но аз ви питам: да сте видели 
някъде наоколо да се разхождат артрит, колит, 
рак или диабет? Болестта не е враг, който ни на-
пада изневиделица, а състояние, което се развива 
обикновено под влияние на един или по-често на 
няколко фактора, повечето от които обаче са под 
наш контрол.

В книгата си “Едно компрометиращо първен-
ство”, издадена през 1995 г., проф. Чудомир Мер-
джанов дава отговор на въпроса “Кои са главните 
причини, обуславящи здравните неблагополучия 
на нашия народ?”. На първо място това е широ-
кото разпространение на основните рискови 
фак�ори сред населението. Най-важни от тях са: 
начинът на живот на индивида и различните 
неблагоприятни поведенчески навици - не-
рационалното хранене, тютюнопушенето и 
системната злоупотреба с алкохол, липсата 
на подходящ двигателен режим. Като вземем 
предвид, че най-често има съчетаване на няколко 
елемента, то опасността от заболяване нараства 
значително. Към рисковите фактори, допринася-
щи за влошаване на здравословното състояние 
на българина, трябва да добавим и голямото зна-
чение на стреса от икономическия, социалния и 
политическия живот в страната ни през измина-
лото десетилетие. Ето мнението по този въпрос 
на проф. Мерджанов: “През последните години 
в България психосоциалният дистрес придоби 
истинско епидемично разпространение и стана  
масов - по честота, тежък - по степен, и хроничен 
- по протичане.”

Според учения през последните две десетиле-
тия все по-голям проблем за страната ни стават т. 
нар. социалнозначими заболявания - сЗЗ, кои-
то се характеризират с голяма смъртност и инва-
лидизация. Проф. Ч. Мерджанов характеризира 
състоянието на здравно-демографската ситуация 
у нас с думи като “колапс, ка�ас�рофа”. Той пише: 
“СЗЗ в България са дос�игнали �акова разпро-
с�ранение, че мога� да бъда� наречени ис�инска 
национална здравно-демографска �рагедия... Ние 
смятаме, че е крайно време да се разбере цяла�а
драма�ичнос� на здравно�о със�ояние на бъл-
гарския народ, да се направи опи� за изясняване 
на причини�е на здравна�а �рагедия на нашето 
население и на тази основа да се приеме и из-
пълнява “национална с�ра�егия на про�иводей-
с�вие�о” или може би по-точното наименование 
трябва да бъде: “национална с�ра�егия на спасе-
ние�о”.”

Като цяло нивото на здравната култура на на-
рода ни е крайно незадоволително. На преден 
план излиза “хедонистично-консуматорската жи-
тейска философия” с неблагоприятни специфич-

но здравни и в общ план последици. Допринасящ 
съществено за нездравословното поведение на 
българина е характерният за народопсихология-
та му нереалистичен оптимизъм, който се изразя-
ва в подценяване на заплахите, произтичащи от 
навиците му. Проф. Мерджанов прави следното 
наблюдение: “Българинът има твърде “прими-
тивно възприятие” за болестите, което обяснява 
склонността му да търси “неочаквани” и “мис-
тични” явления и въздействия за тяхното преодо-
ляване. И изведнъж този човек ще трябва да бъде 
убеждаван, че неговите заболявания в най-голя-
ма степен са резултат на такива “банални” и “про-
сти” неща като тютюнопушене, алкохолна консу-
мация, прехранване, обилна консумация на сол, 
обездвижване и други рискови фактори... може 
да се каже, че превантивната здравна стратегия 
ще се стори на мнозина твърде обикновена и еле-
ментарна, без “блясък” и “екзотика” и поради това 
- трудно приемлива.”   

Ето какво пише д-р Дийн Орниш, американски 
лекар, създател на изключително успешна про-
грама за лечение на сърдечноболни хора само с 
помощта на правилен начин на хранене и живот: 
“Ние понякога проявяваме склонност да разг-
леждаме напредъка на медицината като нов ме-
дикамент, нова хирургична техника, изискваща 
много скъпа и сложна апаратура. Понякога ни е 
трудно да повярваме, че огромен принос в полза 
на нашето здраве, добро физическо състояние и 
благополучие могат да имат такива наглед прости 
избори като какво ядем, как реагираме на стреса, 
колко време отделяме за физически упражнения, 
дали пушим или не, както и качеството на интим-
ните и социалните връзки в живота ни... Начинът 
ни на живот е важен фактор за развитието на по-
вечето болести убийци, включително най-разп-
ространените видове рак (на гърдата, дебелото 
черво, белите дробове и простатата), артрита, 
диабета и други дегенеративни заболявания...”

Медико-индустриалният комплекс експлоа-
тира дълбоко заловените у хората желание за 
сигурност и усещане за защитеност, като им 
предлага фалшиви и неизпълними обещания 
за предпазване от болести и страдания чрез 
неподходящи средства. Оказва се непрекъс-
нат огромен пропаганден натиск, чиято цел е да 
ни накара да повярваме, че природата е безпо-
мощна, защото не е много наясно с това, което 
прави, и затова й трябва коректив в лицето на ма-
сово ваксиниране и приложение на алопатични 
препарати. Целта на тази тактика е да се внуши 
страх и да се постави човечеството в подчи-
нено положение и зависимост от медицинс-
ката индустрия! Съзнанието на мнозина вече е 
дотолкова промито, че когато дойдат на преглед, 
очакват или дори сами искат да им изпишем ме-
дикаменти, а много често от такива няма нужда.

Единствената сигурна защита на организма 
е здравата имунна система, за поддържането на 
която най-голям принос имат правилното хра-
нене, чистият въздух и подходящите физически 
упражнения! Т. е. естествени и евтини методи. 
Медицинската и в частност фармацевтичната ин-
дустрия обаче не искат вие да си спомняте точ-

но това! Затова десетилетия наред обществото е 
манипулирано с обещанието за “магическото 
хапче”, което ще го освободи от всички болести. 
Но както пише Лоурънс Лешан в книгата си “Хо-
листично здраве”: “Нашето вярване в магическо-
то обещание на медицината е илюзия на цялата 
ни днешна култура... и ни превръща в... сърдити и 
претъпкани с медикаменти хипохондрици.”

Средствата за масово осведомяване редовно 
ни заливат с манипулативни предавания и репор-
тажи за всеотдайната “борба” на въоръжените с 
най-новото знание лекари с някое заболяване. 
Колко пъти сме слушали лъжливия рефрен, че е 
направено ново откритие и че се очаква “про-
бив” в лечението на дадена болест! И колко 
години минават след всяко такова съобщение в 
напразни надежди за много хора, защото това се 
оказва поредният блъф. Трябва да е ясно, че фар-
мацевтичният бизнес няма нужда от евтино, 
още повече от ефикасно лекарство или лече-
бен метод, които биха довели до трайно из-
лекуване на каквото и да е или на когото и да 
е. Какво ще продават тогава и с какво ще плашат 
хората?!

Човечеството е съзнателно и безскрупулно 
заблуждавано, и то не само в областта на здраве-
опазването и медицината! Научни открития, ко-
ито на практика биха осигурили изключително 
евтина и практически неограничена енергия за 
битови и промишлени нужди, също не се правят 
достояние на широката общественост.

Почти всеки ден слушаме съобщения за поред-
ната епидемия от “силно заразна болест” по 
хората или по животните някъде по света - грип, 
СПИН, менингит, туберкулоза, шап и др. В книга-
та си “Епидемии, смъртоносни и заразни болести 
и стремежът към власт - политика на глобалната 
болестност” Стивън Рансъм разкрива тази чудо-
вищна манипулация, включително и по отноше-
ние на последната “епидемия” от шап, заради ко-
ято бяха избити десетки хиляди животни в Англия 
и Европа. У нас обаче нищо не се чу за дебатите, 
които се водеха на Острова, и възмутените гласо-
ве на фермери и учени за това масово неоправ-
дано клане. Слушайки и четейки изнасяното от 
медиите, човек би могъл да си помисли, че бук-
вално сме заобиколени от смъртоносни болести. 
Но това според Рансъм представлява безсрамна 
манипулация на икономически и политически 
изфабрикувани “психо-епидемии”. Повечето от т. 
нар. епидемии, които изискват спешни медицин-
ски мерки, не са нищо друго освен безсърдечен 
търговски заговор, чиято цел е да се стимулират 
продажбите на произведеното от фармацевтич-
ната индустрия, всявайки силен страх от раз-
лични болести. Тъй като медиите са в ръцете на 
финансово-индустриалната олигархия, въобще 
не е трудно да се прокара определена политика 
или да се създаде ситуация, която да ни накара 
да се почувстваме смъртно заплашени. �место 
да се подобряват стандартът и условията на 
живот, фокусът на общественото внимание 
се измества в погрешна посока, а на хората се 
предлага решение, което няма нищо общо с 
истинския проблем!
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ОБИКНОВЕН ГАБЪР
Carpinus betulus L.

Обикновеният габър е дърво до 25 
м височина, с гъста тъмнозелена коро-
на. Листата са 5-12 см дълги, удълже-
нояйцевидни до елептични. Започва 
да цъфти към 10-та година, през март-
април. Плодовете узряват към края на 
септември и опадат октомври и ноем-
ври.

Обикновенят габър има обширен 
ареал – Средна и Южна Европа, Мала 
Азия, Кавказ, Иран и Средна Азия. У 
нас расте предимно в долната част на 
планинския пояс, изкачва се до 1300 
м н.в. Изисква свежи и богати почви с 
по-лек механичен състав. Той е сенко-
издръжлив и умерено студоустойчив 
вид. Понася подрязване, поради което 
може да се използва за живи плетове 
и стени. Бавнорастящ и недълговечен 
вид – живее до 120-200 години. Използ-
ва се като съпътстващ дъба вид и като 
втори етаж в смесените насаждения.

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

Н.Илиев, Посевни материали от
широколистни видове, София, 2004 г.
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дендрология, Дионис, 2002 г.

3.	 Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Горски
култури, Матком, 2002 г.
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ОБИКНОВЕН ГАБЪР
Продължава 
от стр. 3

Уникални са ни под-
правките, те дават 
духа на всяко яс-
тие. И тяхното раз-
нообразие няма 
край. Вариантите 
на едно и също яс-
тие в различните 
краища на страна-
та ни са различни 
– заради продукти-
те в тях, но основ-
но заради подбора 
на подправките и 
местните кулинар-
ни обичаи.  Сготвим 
ли в различните 
видове гърненца и 
гюведжета, в които 
можеш да си при-
готвиш всичко, вку-
сът и сладостта са в 
безкрайна пореди-
ца. 

Приказваме си 
сладко, но и все 
повече се услаж-
дат вкусните неща, 
към които всички 
посягат от време на 
време. Говорим си 
за това, че нашите 
прабаби нарязвали 
продуктите, сла-
гали ги в глинено 
гърне и отивали на 
нивата или на лозе-
то. Това си е бил ус-
тановен ритуал за 
приготвяне на хра-
ната от столетия. 
Оставяли гозбата 
да къкри на слаб 
огън цял ден. Ко-
гато се прибирали 
вкъщи, в огнището 
тлеели само въгле-
ните. Но от задуше-
ното и изключител-
но вкусно ястие се 
носела неповтори-
ма миризма. Всички 
очаквали топлото 
и уханно ястие на 
масата, грабнали 
своята дървена лъ-
жица и не след дъл-
го вече се виждало 
дъното на гърне-
то. Какво е имало в 
него? Какво друго 
освен плодовете на 
нашата земя. Хора-
та са обработвали 
шепа земя, но на 
практика с нея са 
изхранвали много-

людната си челяд и 
цялата си фамилия. 
По традиция бълга-
рите се хранят със 
сезонни зеленчуци 
и плодове, а цикъ-
лът на природата 
определя какво да 
сложат на масата. 
Нашите прароди-
тели са се хранели 
със здравословни 
храни, използвали 
са леки застройки, 
често без никакви 
запръжки, бавно се 
задушавала храна-
та, така запазвала 
максимално и ви-
таминната си стой-
ност. Традиционна-
та ни кухня е резул-
тат и от ритъма на 
живота през дълги 
столетия, а хране-
нето изисквало по-
вече грижи и ше-
тане. Затова и вку-
сът им бил толкова 
неповторим. Не е 
било възможно да 
стане набързо, ала-
минутите не са били 
познати. Думата ви-
наги имат местните 
традиции и обичаи. 
А когато празнува, 
народът ни посяга 
първо към вилицата 
и лъжицата, после 
се отдава на всеоб-
ща веселба. Малко 
от днешните млади 
хора се връщат към 
старите бабини ре-
цепти. Някои дори 
опитват да създадат 
свои, автентични 
рецепти. Да импро-
визират  и да се по-
лучи нещо ново и 
оригинално. 

Но за символи-
те на българска-
та кухня е думата 
сега. Хората добре 
са ги познавали. 
Разнасяла се попу-
лярността им по 
целия свят. Такава 
е шопската салата. 
Тя днес се серви-
ра в много страни, 
без да се свързва 

с родината. Много 
от българите смя-
тат, че миш-машът 
например е наше 
традиционно ястие. 
Но то произхожда 
от Израел. Обаче 
ако се приготви с 
наши, български 
продукти, то той си 
е стопроцентова 
българска гозба. 
Нашенски привкус 
имат кебапчетата, 
лютеницата, кисе-
лото мляко. Да не 
говорим за качама-
ка и сармите – те са 
сред най-разпро-
странените тради-
ционно български 
ястия. Често се сре-
щат пълнени чушки 
с различни плън-
ки – смляно месо, 
ориз, боб.  Правят 
се баници и зелни-
ци по разнообраз-
ни местни рецепти 
– наложени, вити, 
къпани и пр.

Въпреки че до 
месото хората са се 
докосвали само на 
големи празници 
и са спазвали 40-
дневните пости по 
Коледа, Великден 
и преди Голяма Бо-
городица, въздър-
жанието е приклю-
чвало с всеобща 
веселба и гощава-
не с вкусни гозби 
и курбан. Така се е 
редувал и цикълът 
на живота им – въз-
държание и вегета-
рианска храна, пос-
ле месо на трапеза-
та и буйни веселби. 
Начинът на живот 
показва и култу-
рата на храненето, 
на масата на бълга-
рина можеш да ви-
диш специфично-
то съдържание на 
“моя роден край”.

В някои райони 
в своята същност 
българската кухня 
е тежка, характер-
но е смесването на 

различни видове 
меса в едно ястие, 
както и готвенето 
с повече мазнина 
и пикантнти под-
правки като лук, 
чесън, червен и че-
рен пипер, бахар, 
дафинов лист, чуб-
рица, сминдух и пр. 
Типично за кухнята 
ни е и приготвяне-
то на разнообразни 
видове хляб, пити, 
погачи, баници с 
най-различна плън-
ка в тях. Характер-
на особеност е, че 
повечето продукти 
в едно ястие се об-
работват топлин-
но едновременно. 
Особено при печи-
вата, и обяснение-
то е просто – в ми-
налото домакинс-
твата не са имали 
собствени фурни, 
отнасяли подготве-
ното за печене яс-
тие в обществени, 
общоселски. С нав-
лизането на модер-
ните технологии 
тази традиция за 
приготвяне се за-
пазва до известна 
степен. Характерна 
особеност е вклю-
чването на много 
видове зеленчуци 
в едно ястие, които 
се обработват ед-
новременно с ме-
сото.

Така нашироко 
и надълбоко се об-
съжда нашата кух-
ня, всички тук са 
съгласни. Масата 
е ометена, умора-
та си казва дума-
та. Дълго не ни се 
става от тази маса, 
събрала за няколко 
часа различни по 
възраст и характер 
хора, но единодуш-
ни за достойнства-
та на българската 
кухня и преклоне-
нието им към при-
родата. Дъждът 
слага край на при-

казките. Сладко се 
спи тук, край Дуна-
ва, още повече, ко-
гато толкова рядко 
се случва да заспи-
ваш в бащината си 
къща, сега пълна 
с най-добрите ти 
приятели. Сънят 
в родния ти дом е 
благословия!

Ето за тези праз-
ници на земята и 
на близките хора 
си говорят Габи 
и Иринка, когато 
приключат с рабо-
тата в рекламната 
агенция. Задава се 
друг подобен праз-
ник – Габи събира 
близки и приятели 
да оберат овощна-
та градина, отрупа-
на с ябълки, круши, 
дюли. Всичко тряб-
ва да се обере, при-
бере и приготви за 
зимата. Седмица 
по-късно Габи носи 
в офиса бурканче-
та, всеки посетител 
да опита от непов-
торимото й сладко 
от дюли, нейн спе-
циалитет, но при-
готвено по стара 
фамилна рецепта. 

Колкото и да ни 
засипва с мрачните 
си сенки кризата, 
ние сме спокойни, 
че земята продъл-
жава да ни храни, 
да ни връща споме-
ните, да ни позво-
лява да гощаваме 
приятелите си. Така 
по-лесно прескача-
ме психологичес-
ките дупки, взаим-
но се подкрепяме и 
си даваме кураж да 
се справяме с труд-
ностите, помагаме 
си да оцеляваме. 
Нима сме по-бога-
ти от роднините ни 
предци? Това, кое-
то имаме в настоя-
щите ни домове, се 
оказва преходно и 
затова несигурно. 
В миг можеш да го 

загубиш. Но земя-
та няма как да из-
чезне и да я няма. 
Онова, което е ос-
танало по нашите 
родни краища, то е 
вечното, непреход-
ното и истинското, 
като някогашните 
ни спомени от без-
грижното ни де-
тство, които ника-
ква криза не може 
да изтрие и да за-
пълни празнините 
в душите ни, които 
изпитваме, докато 
обитаваме големи-
те градове и всеки 
ден се блъскаме 
в празни духовни 
пространства. Тук 
и сега с приятелите 
си припомняме как-
во е задушевност, 
какви са благинки-
те на българската 
софра, изпитваме 
облекчение от спо-
делените мисли и 
тревоги, от загатна-
тите мечти. От гроз-
добера ли е, или от 
магията на родния 
край, от родната ни 
земя? Само те ли 
ни провокират да 
си припомним на-
шите традиционни 
достойнства, или в 
търсене на новата, 
постоянно проме-
няща се наша иден-
тичност се лутаме 
изгубени в собстве-
ната ни същност, за-
щото все по-трудно 
я разбираме? Това 
остава да разберем 
за времето до Ко-
леда, когато онова, 
омайно, преобра-
зено от гроздовия 
сок вино ще ни на-
кара да седнем от-
ново край масата, 
за да се чукнем за 
живот и здраве. И 
за нашите бъднини! 
Амин!

Посвещавам на 
моите приятелки 

Ирина и Габриела                                                 
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ОБИКНОВЕН ГАБЪР
Продължава 
от стр. 3

Уникални са ни под-
правките, те дават 
духа на всяко яс-
тие. И тяхното раз-
нообразие няма 
край. Вариантите 
на едно и също яс-
тие в различните 
краища на страна-
та ни са различни 
– заради продукти-
те в тях, но основ-
но заради подбора 
на подправките и 
местните кулинар-
ни обичаи.  Сготвим 
ли в различните 
видове гърненца и 
гюведжета, в които 
можеш да си при-
готвиш всичко, вку-
сът и сладостта са в 
безкрайна пореди-
ца. 

Приказваме си 
сладко, но и все 
повече се услаж-
дат вкусните неща, 
към които всички 
посягат от време на 
време. Говорим си 
за това, че нашите 
прабаби нарязвали 
продуктите, сла-
гали ги в глинено 
гърне и отивали на 
нивата или на лозе-
то. Това си е бил ус-
тановен ритуал за 
приготвяне на хра-
ната от столетия. 
Оставяли гозбата 
да къкри на слаб 
огън цял ден. Ко-
гато се прибирали 
вкъщи, в огнището 
тлеели само въгле-
ните. Но от задуше-
ното и изключител-
но вкусно ястие се 
носела неповтори-
ма миризма. Всички 
очаквали топлото 
и уханно ястие на 
масата, грабнали 
своята дървена лъ-
жица и не след дъл-
го вече се виждало 
дъното на гърне-
то. Какво е имало в 
него? Какво друго 
освен плодовете на 
нашата земя. Хора-
та са обработвали 
шепа земя, но на 
практика с нея са 
изхранвали много-

людната си челяд и 
цялата си фамилия. 
По традиция бълга-
рите се хранят със 
сезонни зеленчуци 
и плодове, а цикъ-
лът на природата 
определя какво да 
сложат на масата. 
Нашите прароди-
тели са се хранели 
със здравословни 
храни, използвали 
са леки застройки, 
често без никакви 
запръжки, бавно се 
задушавала храна-
та, така запазвала 
максимално и ви-
таминната си стой-
ност. Традиционна-
та ни кухня е резул-
тат и от ритъма на 
живота през дълги 
столетия, а хране-
нето изисквало по-
вече грижи и ше-
тане. Затова и вку-
сът им бил толкова 
неповторим. Не е 
било възможно да 
стане набързо, ала-
минутите не са били 
познати. Думата ви-
наги имат местните 
традиции и обичаи. 
А когато празнува, 
народът ни посяга 
първо към вилицата 
и лъжицата, после 
се отдава на всеоб-
ща веселба. Малко 
от днешните млади 
хора се връщат към 
старите бабини ре-
цепти. Някои дори 
опитват да създадат 
свои, автентични 
рецепти. Да импро-
визират  и да се по-
лучи нещо ново и 
оригинално. 

Но за символи-
те на българска-
та кухня е думата 
сега. Хората добре 
са ги познавали. 
Разнасяла се попу-
лярността им по 
целия свят. Такава 
е шопската салата. 
Тя днес се серви-
ра в много страни, 
без да се свързва 

с родината. Много 
от българите смя-
тат, че миш-машът 
например е наше 
традиционно ястие. 
Но то произхожда 
от Израел. Обаче 
ако се приготви с 
наши, български 
продукти, то той си 
е стопроцентова 
българска гозба. 
Нашенски привкус 
имат кебапчетата, 
лютеницата, кисе-
лото мляко. Да не 
говорим за качама-
ка и сармите – те са 
сред най-разпро-
странените тради-
ционно български 
ястия. Често се сре-
щат пълнени чушки 
с различни плън-
ки – смляно месо, 
ориз, боб.  Правят 
се баници и зелни-
ци по разнообраз-
ни местни рецепти 
– наложени, вити, 
къпани и пр.

Въпреки че до 
месото хората са се 
докосвали само на 
големи празници 
и са спазвали 40-
дневните пости по 
Коледа, Великден 
и преди Голяма Бо-
городица, въздър-
жанието е приклю-
чвало с всеобща 
веселба и гощава-
не с вкусни гозби 
и курбан. Така се е 
редувал и цикълът 
на живота им – въз-
държание и вегета-
рианска храна, пос-
ле месо на трапеза-
та и буйни веселби. 
Начинът на живот 
показва и култу-
рата на храненето, 
на масата на бълга-
рина можеш да ви-
диш специфично-
то съдържание на 
“моя роден край”.

В някои райони 
в своята същност 
българската кухня 
е тежка, характер-
но е смесването на 

различни видове 
меса в едно ястие, 
както и готвенето 
с повече мазнина 
и пикантнти под-
правки като лук, 
чесън, червен и че-
рен пипер, бахар, 
дафинов лист, чуб-
рица, сминдух и пр. 
Типично за кухнята 
ни е и приготвяне-
то на разнообразни 
видове хляб, пити, 
погачи, баници с 
най-различна плън-
ка в тях. Характер-
на особеност е, че 
повечето продукти 
в едно ястие се об-
работват топлин-
но едновременно. 
Особено при печи-
вата, и обяснение-
то е просто – в ми-
налото домакинс-
твата не са имали 
собствени фурни, 
отнасяли подготве-
ното за печене яс-
тие в обществени, 
общоселски. С нав-
лизането на модер-
ните технологии 
тази традиция за 
приготвяне се за-
пазва до известна 
степен. Характерна 
особеност е вклю-
чването на много 
видове зеленчуци 
в едно ястие, които 
се обработват ед-
новременно с ме-
сото.

Така нашироко 
и надълбоко се об-
съжда нашата кух-
ня, всички тук са 
съгласни. Масата 
е ометена, умора-
та си казва дума-
та. Дълго не ни се 
става от тази маса, 
събрала за няколко 
часа различни по 
възраст и характер 
хора, но единодуш-
ни за достойнства-
та на българската 
кухня и преклоне-
нието им към при-
родата. Дъждът 
слага край на при-

казките. Сладко се 
спи тук, край Дуна-
ва, още повече, ко-
гато толкова рядко 
се случва да заспи-
ваш в бащината си 
къща, сега пълна 
с най-добрите ти 
приятели. Сънят 
в родния ти дом е 
благословия!

Ето за тези праз-
ници на земята и 
на близките хора 
си говорят Габи 
и Иринка, когато 
приключат с рабо-
тата в рекламната 
агенция. Задава се 
друг подобен праз-
ник – Габи събира 
близки и приятели 
да оберат овощна-
та градина, отрупа-
на с ябълки, круши, 
дюли. Всичко тряб-
ва да се обере, при-
бере и приготви за 
зимата. Седмица 
по-късно Габи носи 
в офиса бурканче-
та, всеки посетител 
да опита от непов-
торимото й сладко 
от дюли, нейн спе-
циалитет, но при-
готвено по стара 
фамилна рецепта. 

Колкото и да ни 
засипва с мрачните 
си сенки кризата, 
ние сме спокойни, 
че земята продъл-
жава да ни храни, 
да ни връща споме-
ните, да ни позво-
лява да гощаваме 
приятелите си. Така 
по-лесно прескача-
ме психологичес-
ките дупки, взаим-
но се подкрепяме и 
си даваме кураж да 
се справяме с труд-
ностите, помагаме 
си да оцеляваме. 
Нима сме по-бога-
ти от роднините ни 
предци? Това, кое-
то имаме в настоя-
щите ни домове, се 
оказва преходно и 
затова несигурно. 
В миг можеш да го 

загубиш. Но земя-
та няма как да из-
чезне и да я няма. 
Онова, което е ос-
танало по нашите 
родни краища, то е 
вечното, непреход-
ното и истинското, 
като някогашните 
ни спомени от без-
грижното ни де-
тство, които ника-
ква криза не може 
да изтрие и да за-
пълни празнините 
в душите ни, които 
изпитваме, докато 
обитаваме големи-
те градове и всеки 
ден се блъскаме 
в празни духовни 
пространства. Тук 
и сега с приятелите 
си припомняме как-
во е задушевност, 
какви са благинки-
те на българската 
софра, изпитваме 
облекчение от спо-
делените мисли и 
тревоги, от загатна-
тите мечти. От гроз-
добера ли е, или от 
магията на родния 
край, от родната ни 
земя? Само те ли 
ни провокират да 
си припомним на-
шите традиционни 
достойнства, или в 
търсене на новата, 
постоянно проме-
няща се наша иден-
тичност се лутаме 
изгубени в собстве-
ната ни същност, за-
щото все по-трудно 
я разбираме? Това 
остава да разберем 
за времето до Ко-
леда, когато онова, 
омайно, преобра-
зено от гроздовия 
сок вино ще ни на-
кара да седнем от-
ново край масата, 
за да се чукнем за 
живот и здраве. И 
за нашите бъднини! 
Амин!

Посвещавам на 
моите приятелки 

Ирина и Габриела                                                 
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Джек ЛОНДОН

Но не е подобаващо една принцеса да вземе 
за съпруг прост моряк, а дори и претендент 
за древна кръв на Корьо, който няма власт, 
нито служба, нито някакви видими знаци на 
звание. И така бе оповестено с императорски 
постановления, че аз съм принц Корьо. 
После, след като изпочупиха костите и 
обезглавиха тогавашния губернатор на пет 
провинции, привърженик на Чон Монг Ю, 
мен ме провъзгласиха за управител на седем 
провинции на древния Корьо. В Чосон седем е 
магическо число. За да се попълни това число 
две провинции бяха взети от земите на още 
двама привърженици на Чон Монг Ю.

Боже, боже, прост моряк изпратен по пътя 
на мандарините с петстотин войници и свита 
зад гърба ми. Аз бях губернатор на седем 
провинции, където ме чакаше петдесетхилядна 
войска. Живот, смърт и изтезания − всичко 
зависеше от моята воля. Аз имах хазна и 
ковчежник, да не говорим вече за цял полк 
писари. Чакаха ме също и хиляда откупчици на 
данъци, които изстискваха последните петачета 
от отрудения народ.

Седемте провинции представляваха 
северната част. Отвъд лежеше сегашната 
Манджурия, но която ни беше известна като 
Хонду или „Червените глави“. Те бяха диви 
нашественици и понякога преминаваха Ялу[3] 
на огромни пълчища и опустошаваха северния 
Чосон като скакалци. Говореше се, че се 
отдавали на човекоядство. Аз зная от опит, че 
бяха най-страшни бойци, които не признаваха 
поражение.

Тази година мина като вихрушка. Докато 
Юнсан и принцеса Ом довършваха в Кейджо 
развенчаването на Чон Монг Ю, аз се заех да 
си спечеля име. Разбира се, в действителност 
зад гърба ми действаше Хендрик Хамел, но 
аз обирах почестите. Чрез мен Хамел обучи 
нашите войници на бойно изкуство и тактика 
и показа на Червените глави какво значи 
стратегия. Боевете се водеха великолепно и 
макар това да отне цяла година, накрая на тази 
година настъпи мир на северната граница и 
нямаше останали живи Червени глави на нашия 
бряг на Ялу.

Не зная дали това нашествие на Червените 
глави е отбелязано в западната история, но ако 
е отбелязано то ще подскаже за кои времена 
пиша. Друг ключ: кога Хидейоши е бил шогун на 
Япония? По мое време аз чувах отзвуци от две 
нашествия едно поколение по-рано, проведени 
от Хидейоши до сърцето на Чосон от Фусан на юг 
чак до Пьонан на север. Същият този Хидейоши, 
който изпратил обратно в Япония безброй 
бъчви с осмолени уши и носове на корейци, 
убити в сраженията. Аз говорех с много старци 
и стари жени, които бяха видели боевете и 
избягнали отрязването на ушите и носовете.

Но да се върна в Кейджо и при принцеса 
Ом. Боже, боже, това беше жена! Четиридесет 
години тя ми беше жена. Аз зная. Не се чу 
нито глас против нашата женитба. Чон Монг 

Ю, лишен от власт, в немилост, се свиваше 
някъде на североизточния бряг. Юнсан беше 
пълен властител. Всяка вечер единичните 
огньове известяваха с пламъка си мира по 
цялата страна. Краката на императора се 
подгъваха още повече, очите бяха станали още 
по-мътни, благодарение на изобретателните 
хитрини на Юнсан. Принцеса Ом и аз бяхме 
постигнали желанието на нашите сърца. Ким 
беше началник на дворцовата стража. Хван 
Юн Джин, губернаторът, който ни беше сложил 
дъски на врата и беше ни бил, когато бяхме 
изхвърлени от морето, аз бях лишил от власт и 
бях му забранил завинаги да влиза зад стените 
на Кейджо.

О, стария Йоханес Маартенс! Дисциплината 
я набиват здраво в простия моряк и въпреки 
новото си величие, аз никога не можех да 
забравя, че ми е бил капитан в дните, когато 
търсехме нови западноиндийски острови със 
„Спарвер“. Според измислиците ми, разказани 
навремето в императорския двор, той беше 
единственият свободен човек сред другарите 
ми. Останалите моряци, смятани за мои роби, 
не можеха да се надяват на каквато и да било 
служба при двора. Но Йоханес можеше да я 
получи. Старата лисица! Можех ли да се досетя 
за намерението му, когато ми се примоли да го 
направя губернатор на незначителната малка 
провинция Хонджу? Хонджу беше беден със 
стопанства и риболов. Данъците едва покриваха 
разходите на откупчиците и губернаторското 
звание не беше повече от празна почест. Тази 
местност всъщност бе гробище −  свещено 
гробище, защото на планината Табонг в 
гробници и мавзолеи почиваха костите на 
древните крале на Сила. „По-добре губернатор 
на Хонджу, отколкото слуга на Адам Странг“ −  
си мислел той според мен; нито пък ми е дошло 
на ум, че нещо друго, а не страх от самотност 
го кара да вземе със себе си четирима от 
моряците.

Чудесни бяха двете последвали години. 
Седемте си провинции аз управлявах главно 
чрез безимотни янбани, посочени ми от Юнсан. 
Всичко, което се искаше от мен, бе от време 
на време да отида там с цялото си величие, 
придружен от принцеса Ом, на инспекция. Тя 
притежаваше летен дворец на южния бряг, 
където отивахме често. Освен това имаше и 
мъжки развлечения. Аз станах покровител на 
спортните борби и възобнових стрелбата с 
лък сред янбаните. А ходех и на лов за тигри в 
северните планини.

Забележително нещо бяха приливите и 
отливите в Чосон. По северното ни крайбрежие 
водата се вдигаше и сваляше с не повече от 
един фут. На западния ни бряг най-ниските 
приливи стигаха до шестдесет фута. В Чосон 
нямаше търговия, никакви чуждестранни 
търговци. Нямаше корабоплаване освен 
по собствените брегове, никакво идване на 
други хора към неговите крайбрежия. Това се 
дължеше на поддържаната от незапомнени 
времена политика на изолация. Веднъж на десет 
или двадесет години пристигаха пратеници 

СКИТНИКЪТ МЕЖДУ

ЗВЕЗДИТЕ
от Китай, но те идваха по суша, заобикаляха 
Жълтото море, минаваха през страната Хонду и 
по Пътя на мандарините до Кейджо. Идването 
и връщането бе едногодишно пътешествие. 
Мисията им беше да изискат от нашия император 
една формална церемония на признаване на 
отколешния суверинитет на Китай.

Но Хамел. След дълги размишления, започна 
да се подготвя за действия. Плановете му 
узряваха бързо. Чосон не беше по-малко от 
западна Индия за него, стига да можеше да 
го използва както трябва. Не ми доверяваше 
много, но когато започна да настоява да поискам 
да ме направят адмирал на чосонската флота от 
джонки и да разпитва не съвсем случайно за 
подробности относно местата на хранилищата 
на императорската хазна, не ми беше трудно да 
съпоставя тези неща.

Ако ме питате мен, аз нямах желание да 
напусна Чосон, освен с принцеса Ом. Когато й 
намекнах за такава възможност, тя отговори, 
както беше в прегръдките ми, че съм нейн 
господар и накъдето и да тръгна, тя ще ме 
последва. Както ще видите, това което каза, 
беше истина, чиста истина.

Юнсан беше направил грешка, като остави 
Чон Монг Ю жив. И въпреки всичко това не 
беше грешка на Юнсан. Той не беше посмял 
да постъпи другояче. Изпаднал в немилост 
при двора, Чон Монг Ю все пак беше останал 
твърде популярен сред провинциалното 
свещеничество. Юнсан се бе видял принуден да 
си позадържи ръката, а Чон Монг Ю, оскърбен, 
очевидно не бе седял със скръстени ръце 
на североизточното крайбрежие. Емисарите 
му, главно будистки свещеници, бяха навред, 
обикаляха навред, осигуряваха му верността 
дори и на най-дребните провинциални 
управители. Само с безстрастното търпение 
на азиатеца може да се замислят и превеждат 
в изпълнение огромни конспирации. Силата 
на дворцовата клика на Чон Монг Ю надмина 
и най-невероятните предположения на Юнсан. 
Чон Монг Ю подкупи дори и дворцовата стража, 
ловците на тигри от Пьонян, чийто началник 
беше Ким. И докато Юнсан дремеше, докато 
аз се занимавах с лов и принцеса Ом, докато 
Хендрик Хамел усъвършенстваше плана си за 
ограбването на императорската хазна и докато 
Йоханес Маартенс кроеше собствените си 
кроежи сред гробниците на планината Табонг, 
вулканът на козните на Чон Монг Ю не се 
обаждаше под краката ни.

Боже, боже, когато бурята избухна! То беше 
„на крак, пази се, спасявай си врата“. Но имаше 
вратове, които се спасиха. Избухването на 
конспирацията беше прибързано. Всъщност 
катастрофата беше ускорена от Йоханес 
Маартенс и това, което той направи, бе твърде 
благоприятно за Чон Монг Ю, за да не се 
възползва от него.

Ето вижте. Хората в Чосон са фанатични 
почитатели на праотците, а този дърт пират, 
жаден за плячка холандец с четиримата си 
моряци си позволил в далечната Хонджу да 
ограби гробниците на отдавна почиващите в 
златни ковчези крале на древна Сила. Деянието 
било извършено нощем и остатъка от нощта те 
пропътували към морския бряг. Но на сутринта 
гъста мъгла забулила земята и те загубили 
пътя до чакащата ги джонка, тайно екипирана 
от Йоханес Маартенс. Той и моряците му били 
заловени от Ю Сун Син, местния управител, 
един от привържениците на Чон Монг Ю. Само 
Херман Тромп избягал в мъглата и можа дълго 
след това да ми разкаже за тази авантюра.

Тази нощ, макар новината за оскверяването 
да се ширна из Чосон и половината от 
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северните провинции да бяха възстанали 
срещу управниците си, Кейджо и дворът спяха в 
неведение. По заповед на Чон Монг Ю огньовете 
бяха предали всекивечерната си вест за мир. И 
нощ след нощ огньовете съобщаваха за мир, 
а пратениците на Чон Монг Ю денонощно 
избиваха конете по всички пътища на Чосон. 
Мой късмет беше да видя неговия пратеник да 
пристига в Кейджо. Привечер, когато излизах 
на кон през голямата порта на столицата, видях 
преумореният кон да пада, а капналият ездач 
с мъка да се изправя на крака; но и през ум не 
можеше да ми мине, че този човек носеше в 
Кейджо моята присъда.

Донесената от него вест вдигна революция в 
двореца. Аз щях да се върна чак в полунощ, а до 
полунощ всичко бе свършило. В девет часа вечерта 
съзаклятниците бяха задържали императора в 
покоите му. Принудили го да заповяда незабавно 
да се явят при него всичките министри и както 
идвали един по един, изклали ги пред очите му. 
Междувременно ловзите на тигри се разбунтували 
и отказали да се подчинят. Те нанесли побой на 
Юнсан и Хендик Хамел с плоското на сабите си 
и ги задържали в плен. Седемте други моряци 
избягали от двореца заедно с принцеса Ом. За 
това им помогнал Ким, който със сабя в ръка им 
отворил път пред собствените ловци на тигри. Те 
го посекли и потъпкали. За съжаление той не умря 
от раните си.

Като порив на вятър в лятна нощ 
революцията −  дворцова революция, разбира 
се, премина и стихна. Чон Монг Ю завзе властта. 
Императорът утвърди всичко, което пожела Чон 
Монг Ю. Чосон само се потресе от оскверняването 
на гробовете на кралете, възхвали Чон Монг Ю 
и остана безучастен. Навсякъде се търкаляха 
глави на сановници, които се заместваха от 
привърженици на Чон Монг Ю, но нямаше 
никакви метежи против династията.

А сега, какво ни сполетя нас. Йоханес Маартен 
и тримата му моряци, след като ги водиха в 
половината села и укрепени градове на Чосон, 
за да бъдат заплювани от сганта, бяха закопани 
до врата на откритата площ пред дворцовата 
порта. Вода им даваха да пият, за да живеят по-
дълго и да ламтят за храната, която, гореща и 
вдигаща съблазнителна пара, сменяха пред 
тях час през час. Казват, че старият Йоханес 
Маартенс останал жив най-дълго и издъхнал 
след цели петнадесет дни.

На Ким мъчителите бавно чупеха кост по кост 
и става по става и той умираше дълго време. 
Хамел, за когото Чон Монг Ю се досещаше, 
че е бил моят мозък, бе предаден на смърт 
чрез бой с пръчки −  накъсо казано, биеха го 
непрекъснато и усърдно, докато не умря под 
възхитените крясъци на жителите на Кейджо. 
На Юнсан позволиха да умре от смела смърт. Той 
играел на шах с тъмничаря, когато пратеникът 
на императора, или по-правилно на Чон Монг Ю 
дошъл с чаша отрова. „Почакай малко −  рекъл 
Юнсан −  трябва да бъдеш по-възпитан и да не 
прекъсваш човека, когато играе шах. Ще я изпия 
веднага, щом свърши играта.“ И пратеникът 
зачакал, докато Юнсан завършил играта; той я 
спечелил и след това пресушил чашата.

Само един азиатец може да превърне 
озлоблението си в неотстъпно и непоклатимо 
отмъщение до живот. Това Чон Монг Ю наприви 
с принцеса Ом и мен. Той не ни унищожи. Не 
бяхме дори хвърлени в затвор. Принцеса Ом 
беше лишена от благородническото си звание 
и имотите. С императорски указ, оповестен и 
разлепен и в най-последното село на Чосон, 
се съобщаваше, че аз съм от династията Корьо 
и никой няма право да ме убие. По нататък се 
съобщаваше, че останалите живи осем моряци 

не бива да се убиват. Също така никой не 
бива да ги подпомага. Те трябвало да останат 
отвъргнати, просяци по пътищата. И това е, 
което станахме аз и принцеса Ом −  просяци по 
пътищата.

Последваха четиридесет дълги години на 
преследвания, защото омразата на Чон Монг Ю 
към принцеса Ом и мен беше безсмъртна. Нещо 
още по-лошо −  той бе благословен с дълъг живот, 
също както ние бяхме прокълнати с него. Казах 
вече, че принцеса Ом беше чудо жена. Освен 
да повтарям безкрай това твърдение, не мога 
да намеря думи, с които правилно да я оценя. 
Някъде съм чул, че една високопоставена дама 
казала веднъж на любимия си: „Някакъв покрив 
и кора хляб с теб!“ Всъщност, това е каквото 
принцеса Ом каза на мен. Повече отколкото да 
го каже −  тя го изживя до сетната буква, когато 
твърде често корите хляб бяха по-малко от 
достатъчни, а за покрив ни е служело небето.

Чон Монг проваляше всеки мой опит да 
избегнем просията. Аз станах носач на гориво 
и двамата с принцеса Ом се подслонихме в 
една колиба, което бе безкрайно по удобно от 
откритите пътища през лютата зима. Но Чон 
Монг Ю узна за това и мен ме биха, сложиха 
ми дъска на врата и изхвърлиха на пътя. Беше 
ужасна зима, същата, когато нещастният „Ами 
сега“ Вандервоот умря от измръзване по 
улиците на Кейджо.

В Пьонян станах носач на вода, защото трябва 
да знаете, че този стар град, стените на който 
са били прастари още по времето на Давид, 
се смяташе от хората за ладия и следователно 
да изкопаеш в него кладенец би значило да 
потопиш града. Затова цял ден хиляди кули с 
делви за вода на гърба си сноват от портата към 
реката и обратно. Станах един от тях, докато 
Чон Монг Ю узна и това и аз бях бит, сложиха 
ми дъска на врата и ме изхвърлиха на пътя.

Винаги беше все същото. В далечния Виджу 
станах колач на кучета, убивах животните пред 
отворената си сергия, насичах ги и закачах за 
продан, щавех кожите в калта под краката на 
минувачите, като ги разпъвах с вътрешната 
страна нагоре в мръсотията на улицата. Но Чон 
Монг Ю ме откри. Бил съм чирак на вапцар в 
Пхенян, златотърсач в пясъците на Кангвун, 
въжар и пресуквач на върви в Чиксан. Плетох 
сламени шапки в Падок, събирах трева в 
Ханхай и Масанпо, продадох се на един оризар, 
да работя превит одве в наводнените оризища 
за по-малко от надницата на кули. Но нямаше 
време или място, където дългата ръка на Чон 
Монг Ю да не ме стигне, накаже и изхвърли на 
пътя като просяк.

Принцеса Ом и аз търсихме две есени и 
намерихме един корен на див планински женшен, 
който се смята за толкова рядко и скъпоценно 
нещо от лекарите, че двамата с принцеса Ом 
бихме могли да преживеем охолно цяла година от 
продажбата на този едничък корен. Но ме хванаха 
при продаването му, корена конфискуваха, а мен 
ме биха повече и ми сложиха дъска на врата за 
по-дълго от друг път.

Навсякъде членовете на големия еснаф 
на бродещите търговци съобщаваха за мен, 
за моето отиване и идване и за това, което 
вършех, на Чон Монг Ю в Кейджо. Само два 
пъти през всичките дни след падането ми 
срещнах Чон Монг Ю лице в лице. Първия път 
беше една бурна зимна нощ с виелица, високо 
в планините Кангвун. Няколко с мъка спестени 
медни монети бяха осигурили за принцеса Ом 
и мен място да преспим в най-мръсния и най-
студения ъгъл на голямата стая в един хан. 
Ние тъкмо се канехме да започнем оскъдната 
си вечеря от бакла и див чесън, сготвени на 

яхния с парче месо от вол, сигурно умрял от 
старост, когато се чу звънкане на бронзови 
звънчета и тропот от копита на дребни кончета 
отвън. Вратата се отвори и вътре влезе Чон 
Монг Ю, живо въплащение на благополучие, 
охолство и власт, и отърси снега от безценните 
си монголски кожи. Веднага направиха място за 
него и десетината му предружители, а имаше 
място за всички, без да се притесняват, когато 
той случайно зърна принцеса Ом и мен.

− Тия гадове там в ъгъла, махнете ги! −  
заповяда той.

И конярите му ни прогониха с бичове навън, 
на виелицата. Но щеше да има още една среща, 
подир много години, както ще видите.

Нямаше спасение. Никога не са ме оставили 
да прекося северната граница. Никога не са ме 
оставили да стъпя на сампан в морето. Еснафът 
на бродещите търговци предаде тези заповеди 
на Чон Монг Ю във всяко село, на всеки жив 
човек в Чосон. Аз бях белязан.

Боже, боже, Чосон, на мен ми са познати 
всеки твой път и планинска пътека, всичките ти 
укрепени градове и най-малкото ти от селцата. 
Четиридесет години скитах аз и гладувах по 
лицето ти, и принцеса Ом скиташе и гладуваше 
заедно с мен. Какво ли не сме яли в крайната 
си нищета! Остатъци от кучешко месо, сплути и 
негодни за продан, подхвърлени ни от месарите 
за подигравка; „минари“, водорасли, събрани от 
застояли, зеленясали локви; развалено „кимчи“, 
кисело зеле, което смърдеше от триста крачки. 
Да… отнемал съм кокали от кучета, събирал 
съм изронени зрънца ориз по обществените 
пътища, крал съм в мразовити нощи горещата 
бобена чорба от дребните кончета.

Няма нищо чудно, че не съм умрял. Аз знаех 
и бях крепен от две неща: първо, принцеса Ом 
беше до мен; второ, изпитвах сигурна вяра, че 
ще дойде времето, когато пръстите ми ще се 
впият в гушата на Чон Монг Ю.

Пъдени винаги от градските порти на Кейджо, 
където търсех Чон Монг Ю, ние кръстосвахме 
през четирите годишни времена и десетилетия 
от четири годишни времена Чосон, всяка педя 
от чийто пътища бе стара песен за сандалите 
ни. Нашата история и самите ние бяхме толкова 
широко познати, колкото широка беше страната. 
Нямаше жив човек, който да не знаеше за нас 
и нашето наказание. Имаше кули и бродещи 
търговци, които подхвърляха оскърбления 
на принцеса Ом и усещаха гнева на хватката 
ми в брачния възел на косата си или гнева на 
юмруците ми в лицата. Имаше стари жени в 
далечни планински села, които поглеждаха 
просякинята до мен, загубената принцеса Ом, 
и въздишаха, и клатеха глави, а очите им се 
замъгляваха от сълзи. А имаше и млади жени, 
в чийто лица грейваше съчувствие при вида на 
широките ми рамене, сините очи и дългата ми 
жълта коса −  към мен, бившият принц Корьо 
и управител на провинции. Имаше и рояци 
деца, които се влачеха подире ни с подигравки 
и дюдюкане, подхвърляха мръсни забележки и 
ни замеряха с буци кал от пътя.

Отвъд Ялу се простираше четиридесет 
мили широка пустош, която представляваше 
северната граница и стигаше от море до море. 
Тя не беше истинска пустиня, а земя нарочно 
опустошена, за да осигурява политиката на 
изолация на Чосон. В тази ивица бяха разрушени 
всички стопанства, села и градове. Това беше 
ничия земя, която гъмжеше от диви зверове и 
където обикаляха ловци на тигри, чиято работа 
беше да убиват всяко намерено човешко 
същество. Нямаше как да избягаме от там, както 
не можехме да избягаме и по море.

Превод Сидер Флорин
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Живял някога в града Урук един могъщ 
владетел, Гилгамеш. Нямало на земята човек, 
който да го надминавал по сила; ни огън, ни 
оръжие ловели тялото му и в битките никой 
не можел да устои на страшните му удари. 
Като създание на боговете Гилгамеш бил две 
трети бог и една трета човек. Той така сурово 
се разпореждал с жителите на града Урук, че 
неговите поданици една можели да понасят 
страданията. От сутрин до вечер огласяли 
небето със своите молитви и с техните сте-
нания за облекчение би могло да се заглуши 
дори и морето. Най-сетне господарите на не-
бето послушали жалбите на жителите на Урук 
и поръчали на богинята Аруру да освободи 
града от тиранина. Защото боговете почита-
ли Аруру, която едно време със собствените 
си ръце направила човека от глина. Господа-
рят на небето рекъл:

– Създай един герой, подобен на Гилга-
меш, създай едно същество с голяма сила и 
нека излезе да се съревновава с владетеля 
на Урук!

Богинята се подчинила на заповедта на 
Ану; слязла при реката, намокрила ръце в 
пяната на водата и от сивата глина на брега 
оформила едно огромно човешко същество. 
Тялото на мъжа било покрито с много косми, 
косата му се удряла в гърба му, животинска 
кожа покривала огромните му мускули. Ару-
ру нарекла създанието Енкиду.

Енкиду тръгнал из пустошта, но не скитал 
дълго време сам. Горските животни станали 
негови другари и от този ден живял заедно с 
газелите и сърните, хранел се с корени и тре-
ва, жаждата си утолявал със студената вода 
на потоците. Никога не бил виждал човек, но 

и него не било виждало човешко същество.
Случило се веднъж, че от града Урук един 

ловец излязъл в гъстата гора. Тъкмо поста-
вил клопка в близост до потока и от гъсталака 
наизлезли зверове. Ловецът предпазливо се 
скрил и наблюдавайки иззад храсталака, учу-
дено зърнал сред животните едно страшно 
чудовище, което приличало на човек. Отдале-
ко проследил групата и уплашено наблюдавал 
как странното същество унищожава примките 
и освобождава падналите в тях зверове.

Ловецът, изплашен, се върнал обратно 
в града и разказал на баща си за видяното. 
Баща му го посъветвал да иде веднага в па-
лата на Гилгамеш и да разкаже на владетеля 
какво чудовище е видял в гората. Ловецът 
наистина се явил пред Гилгамеш и разтре-
перан, му разказал за странното си приклю-
чение. Гилгамеш измислил хитър план. Запо-
вядал на ловеца да избере една чудно кра-
сива девойка измежду жриците на любовта 
от храма на Ищар и да я заведе със себе си в 
гората. Когато чудовището се покаже, да раз-
твори наметалото на девойката, за да може 
тя с омайващите форми на тялото си да по-
кори странното същество. А щом веднъж Ен-
киду стане роб на девойката, зверовете щели 
да го изхвърлят от своята среда и страшното 
създание щяло да бъде принудено да се ук-
роти.

Ловецът се подчинил на заповедта. На 
другия ден в зори избрал в храма една чуд-
но красива жрица на любовта и тръгнал с нея 
за гората. Те се скрили всред храстите край 
потока и започнали да чакат появяването на 
Енкиду. Дълго седели в напрегнато очакване, 
докато най-сетне чули шума на приближа-

ващите животни. Енкиду се навел над пото-
ка и щом се изправил, девойката се подала 
от своето скривалище, развързала колана 
на наметалото си и разкрила опияняващо 
красивото си тяло. Енкиду, възбуден, наблю-
давал чудните форми, спуснал се към девой-
ката и с похотлива прегръдка я обърнал на 
земята. Девойката запознала Енкиду с никога 
до момента неизпитвана от него любовна на-
слада и чудовището за шест дни и шест нощи 
с безумна страст се вплело в красивото тяло 
на жрицата на Ищар.

След като изтекли шест дни, тялото и ду-
шата на Енкиду се преситили от любовна на-
слада: той се отвратил от нея. Не можел вече 
да намери мястото си край девойката, все 
надавал слух към далечината, дивата гора го 
зовяла. Една сутрин, без да каже ни дума, той 
тръгнал да търси своите побратими. Но жи-
вотните почувствали новата миризма и упла-
шени, избягали от него в гъсталака. Напраз-
но търчал подир тях, краката му вече не били 
същите, любовта отнела силата му. Върнал се 
обратно при красавицата, която се обърнала 
към него с гальовни думи:

– Хубав си, Енкиду, и силен като бог. Защо 
скиташ със зверовете в гората? Ела с мен в 
града Урук, ще видиш колко е хубав; има ка-
менни улици, чудни къщи и цветущи гради-
ни. Ще те заведа в големия храм, където на 
златен трон седят богът и богинята. И ще 
можеш да видиш безподобния по ум и силен 
владетел Гилгамеш, който като див тигър ца-
рува над града.

Енкиду, замислен, слушал думите на кра-
савицата и рекъл:

– Не ми е мъчно вече за гората. Заведи ме 

Шумеро-акадски 
митове

Този епос е една от най-великите творби на кул-
турата на древния Изток. Тя е оказала силно влия-
ние и върху останалата древноизточна литература. 
При разкопките в Месопотамия оригиналът на този 
епос е излязъл на бял свят в безброй варианти. За 
нас най-интересното в него е това, че тук светът на 
боговете почти напълно е изтласкан на заден план. 
В епоса живеят хора, а боговете, светът на митове-
те са само декорация. По това време вече литера-
турата се била отделила ако не от мита, то поне от 
религиозния култ.

В епоса Гилгамеш богинята създателка Аруру 
– подобно на своите богове родственици от други 
месопотамски текстове – омесва от глина бореца 
Енкиду. Хнум, египетският бог създател, също така 
от глина оформя човека на грънчарско колело, как-
то Йехова в еврейския мит. Човешкият занаят сле-
дователно виждаме отразен на небето. Най-древ-
ният ръчен занаят, формиращото, творческото 
грънчарство, послужило за мотив на мита.

Безброй мотиви на епоса са навлезли в съкро-
вищницата на народните приказки от цял свят. 
Често срещан герой в приказките е змеят или ня-
кое чудовище, които нападат града и един герой ги 
побеждава, като се противопоставя смело на опас-

ността. В епоса за Гилгамеш небесният бик опус-
тошава града и само със своя дъх убива наведнъж 
3600 души. Чудовището Хумбаба като че ли възкре-
сява в паметта на хората гръцкия мит за Горгона и 
подобните на нея: който го погледне, пада мъртъв 
на земята. Кой не е чел в приказките за животвор-
ната трева, от която старецът се подмладява? В сво-
ето съновидение Енкиду отива в подземния свят!

И накрая нека споменем и най-познатия епизод 
на епоса, разказа за потопа. Имало ли е потоп? – са 
се питали вече мнозина. За доказване на утвърди-
телния отговор са се породили редица чудати тео-
рии. Били са търсени и следите на потопа, но в та-
кава форма не са били намерени. Потопът е един от 
вариантите на разните митове за загиването. Ми-
товете за сблъсъка между хората и стареещия Ра, 
за Вавилонската кула, за огнения дъжд, причинил 
загиването на Содом, всички те разработват подо-
бен митологически мотив: хората се вдигат на бунт 
срещу божеството и гневът на по-висшия властелин 
ги унищожава. В еврейската митология срещаме 
пряк отзвук в разказа за потопа от епоса Гилгамеш. 
Еврейският автор го е познавал и го е използвал с 
всички негови подробности, елиминирал е само 
неговия политеизъм, т.е. многобожието.
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Живял някога в града Урук един могъщ 
владетел, Гилгамеш. Нямало на земята човек, 
който да го надминавал по сила; ни огън, ни 
оръжие ловели тялото му и в битките никой 
не можел да устои на страшните му удари. 
Като създание на боговете Гилгамеш бил две 
трети бог и една трета човек. Той така сурово 
се разпореждал с жителите на града Урук, че 
неговите поданици една можели да понасят 
страданията. От сутрин до вечер огласяли 
небето със своите молитви и с техните сте-
нания за облекчение би могло да се заглуши 
дори и морето. Най-сетне господарите на не-
бето послушали жалбите на жителите на Урук 
и поръчали на богинята Аруру да освободи 
града от тиранина. Защото боговете почита-
ли Аруру, която едно време със собствените 
си ръце направила човека от глина. Господа-
рят на небето рекъл:

– Създай един герой, подобен на Гилга-
меш, създай едно същество с голяма сила и 
нека излезе да се съревновава с владетеля 
на Урук!

Богинята се подчинила на заповедта на 
Ану; слязла при реката, намокрила ръце в 
пяната на водата и от сивата глина на брега 
оформила едно огромно човешко същество. 
Тялото на мъжа било покрито с много косми, 
косата му се удряла в гърба му, животинска 
кожа покривала огромните му мускули. Ару-
ру нарекла създанието Енкиду.

Енкиду тръгнал из пустошта, но не скитал 
дълго време сам. Горските животни станали 
негови другари и от този ден живял заедно с 
газелите и сърните, хранел се с корени и тре-
ва, жаждата си утолявал със студената вода 
на потоците. Никога не бил виждал човек, но 

и него не било виждало човешко същество.
Случило се веднъж, че от града Урук един 

ловец излязъл в гъстата гора. Тъкмо поста-
вил клопка в близост до потока и от гъсталака 
наизлезли зверове. Ловецът предпазливо се 
скрил и наблюдавайки иззад храсталака, учу-
дено зърнал сред животните едно страшно 
чудовище, което приличало на човек. Отдале-
ко проследил групата и уплашено наблюдавал 
как странното същество унищожава примките 
и освобождава падналите в тях зверове.

Ловецът, изплашен, се върнал обратно 
в града и разказал на баща си за видяното. 
Баща му го посъветвал да иде веднага в па-
лата на Гилгамеш и да разкаже на владетеля 
какво чудовище е видял в гората. Ловецът 
наистина се явил пред Гилгамеш и разтре-
перан, му разказал за странното си приклю-
чение. Гилгамеш измислил хитър план. Запо-
вядал на ловеца да избере една чудно кра-
сива девойка измежду жриците на любовта 
от храма на Ищар и да я заведе със себе си в 
гората. Когато чудовището се покаже, да раз-
твори наметалото на девойката, за да може 
тя с омайващите форми на тялото си да по-
кори странното същество. А щом веднъж Ен-
киду стане роб на девойката, зверовете щели 
да го изхвърлят от своята среда и страшното 
създание щяло да бъде принудено да се ук-
роти.

Ловецът се подчинил на заповедта. На 
другия ден в зори избрал в храма една чуд-
но красива жрица на любовта и тръгнал с нея 
за гората. Те се скрили всред храстите край 
потока и започнали да чакат появяването на 
Енкиду. Дълго седели в напрегнато очакване, 
докато най-сетне чули шума на приближа-

ващите животни. Енкиду се навел над пото-
ка и щом се изправил, девойката се подала 
от своето скривалище, развързала колана 
на наметалото си и разкрила опияняващо 
красивото си тяло. Енкиду, възбуден, наблю-
давал чудните форми, спуснал се към девой-
ката и с похотлива прегръдка я обърнал на 
земята. Девойката запознала Енкиду с никога 
до момента неизпитвана от него любовна на-
слада и чудовището за шест дни и шест нощи 
с безумна страст се вплело в красивото тяло 
на жрицата на Ищар.

След като изтекли шест дни, тялото и ду-
шата на Енкиду се преситили от любовна на-
слада: той се отвратил от нея. Не можел вече 
да намери мястото си край девойката, все 
надавал слух към далечината, дивата гора го 
зовяла. Една сутрин, без да каже ни дума, той 
тръгнал да търси своите побратими. Но жи-
вотните почувствали новата миризма и упла-
шени, избягали от него в гъсталака. Напраз-
но търчал подир тях, краката му вече не били 
същите, любовта отнела силата му. Върнал се 
обратно при красавицата, която се обърнала 
към него с гальовни думи:

– Хубав си, Енкиду, и силен като бог. Защо 
скиташ със зверовете в гората? Ела с мен в 
града Урук, ще видиш колко е хубав; има ка-
менни улици, чудни къщи и цветущи гради-
ни. Ще те заведа в големия храм, където на 
златен трон седят богът и богинята. И ще 
можеш да видиш безподобния по ум и силен 
владетел Гилгамеш, който като див тигър ца-
рува над града.

Енкиду, замислен, слушал думите на кра-
савицата и рекъл:

– Не ми е мъчно вече за гората. Заведи ме 

Шумеро-акадски 
митове

Този епос е една от най-великите творби на кул-
турата на древния Изток. Тя е оказала силно влия-
ние и върху останалата древноизточна литература. 
При разкопките в Месопотамия оригиналът на този 
епос е излязъл на бял свят в безброй варианти. За 
нас най-интересното в него е това, че тук светът на 
боговете почти напълно е изтласкан на заден план. 
В епоса живеят хора, а боговете, светът на митове-
те са само декорация. По това време вече литера-
турата се била отделила ако не от мита, то поне от 
религиозния култ.

В епоса Гилгамеш богинята създателка Аруру 
– подобно на своите богове родственици от други 
месопотамски текстове – омесва от глина бореца 
Енкиду. Хнум, египетският бог създател, също така 
от глина оформя човека на грънчарско колело, как-
то Йехова в еврейския мит. Човешкият занаят сле-
дователно виждаме отразен на небето. Най-древ-
ният ръчен занаят, формиращото, творческото 
грънчарство, послужило за мотив на мита.

Безброй мотиви на епоса са навлезли в съкро-
вищницата на народните приказки от цял свят. 
Често срещан герой в приказките е змеят или ня-
кое чудовище, които нападат града и един герой ги 
побеждава, като се противопоставя смело на опас-

ността. В епоса за Гилгамеш небесният бик опус-
тошава града и само със своя дъх убива наведнъж 
3600 души. Чудовището Хумбаба като че ли възкре-
сява в паметта на хората гръцкия мит за Горгона и 
подобните на нея: който го погледне, пада мъртъв 
на земята. Кой не е чел в приказките за животвор-
ната трева, от която старецът се подмладява? В сво-
ето съновидение Енкиду отива в подземния свят!

И накрая нека споменем и най-познатия епизод 
на епоса, разказа за потопа. Имало ли е потоп? – са 
се питали вече мнозина. За доказване на утвърди-
телния отговор са се породили редица чудати тео-
рии. Били са търсени и следите на потопа, но в та-
кава форма не са били намерени. Потопът е един от 
вариантите на разните митове за загиването. Ми-
товете за сблъсъка между хората и стареещия Ра, 
за Вавилонската кула, за огнения дъжд, причинил 
загиването на Содом, всички те разработват подо-
бен митологически мотив: хората се вдигат на бунт 
срещу божеството и гневът на по-висшия властелин 
ги унищожава. В еврейската митология срещаме 
пряк отзвук в разказа за потопа от епоса Гилгамеш. 
Еврейският автор го е познавал и го е използвал с 
всички негови подробности, елиминирал е само 
неговия политеизъм, т.е. многобожието.
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в твоя чуден град, покажи ми седалището на 
бога и богинята. Аз искам да видя и власте-
лина Гилгамеш и да се преборя с него. Ще 
ида в палата със здрави стени, нека да видя 
как опасният властвува над превиващия се 
народ.

Енкиду и красавицата тутакси тръгнали 
по пътечката за града. Девойката го облякла 
в чудни дрехи и го водела за ръка. По пътя 
стигнали до една овчарска колиба. Овчарите 
учудено наобиколили странното същество, 
което сучело вимето на кравата също като 
теле и недоумявайки, гледало хляба и вино-
то, без да знае какво да прави с тях. Когато 
овчарите си легнали, Енкиду останал да пази 
стадото и само с ръце удушил вълка и лъва, 
които нападнали животните.

Един ден Гилгамеш сънувал сън. На заран-
та потърсил майка си Нинсун и й разказал 
видението си:

– Сънувах сън, майко, разгадай ми неговия 
смисъл. Лежах на полето, над мене безброй 
светли звезди. Изведнъж една звезда като 
бърза стрела се спусна надолу, падна върху 
мене и аз напразно се мъчих с нея, не можах 
да мръдна дори. Около мене стоеше народът 
на Урук, моите борци целуваха краката ми, а 
аз безумно се борех със звездата. Накрая, на-
прягайки сетни сили, аз я хвърлих пред тво-
ите нозе. Но ти я повдигна, любезно я изпра-
ви до мен и после тя продължи да блести до 
мене като звезда – близнак.

Майката на Гилгамеш, познавачката на тай-
ните, знаменитата Нинсун, по следния начин 
разгадала съня на сина си:

– Сънят ти означава голямо щастие, сине! 
Ще дойде един герой, подобен на тебе, който 
ще ти стане верен другар и с него ще осъщес-
твиш велики дела. Такъв е смисълът на твоя 
сън!

На другия ден Енкиду и красавицата на-
пуснали овчарите и тръгнали към стените 
на Урук. В града народът тъкмо празнувал. 
Фанфарите свирели, барабаните биели и ве-
селият звън на звънчетата изпълвал улиците. 
Народът любопитно наобиколил огромния, 
непознат мъж и се провикнал:

– Той е силен като Гилгамеш! Дошъл е бо-
рецът, който ще победи насилника и тирани-
на Гилгамеш!

Така се случило, че двамата силни борци 
Енкиду и Гилгамеш се срещнали очи с очи 
под високите стени на Урук. Енкиду застанал 
пред Гилгамеш и когато царят пристъпил 
през голямата каменна врата, той го спрял, 
като му показал страшните си мускули. Вла-
детелят на Урук не могъл да мръдне ни на-
пред, ни назад. Двамата мъже се изстъпили 
един срещу друг, ръка срещу ръка, рамо сре-
щу рамо, мускулите и костите пращели, ка-
менната стена потреперила, широката врата 
с грохот се срутила, но те продължили да се 
налагат с юмруци, да се блъскат като побес-
нели кочове. Те ту се търкаляли в прахта на 
улицата, ту скачали на крака и пак се нахвър-
ляли един срещу друг. Но никой от двамата 
не могъл да надвие. Виждайки, че не може 
да надвие на страшната сила на своя против-
ник, Енкиду рекъл:

– Знаменитата Нинсун е родила непобе-
дим герой! Велик владетел си ти! С право си 
любимец на боговете.

Двамата борци след това се прегърнали и 
целунали и се заклели във вечната дружба.

Един ден Гилгамеш казал на другаря си Ен-
киду:

– Ела с мене, Енкиду, покажи си силата! В 
светата кедрова гора на боговете се е наста-

нило да живее страшното чудовище Хумба-
ба. Хайде да го убием, да го унищожим, да 
избавим страната си от злодеянията му.

– Добре познавам светата кедрова гора, 
Гилгамеш – отговорил Енкиду, – много съм 
скитал из нея със зверовете. Пази се, защото 
се наемаш с опасна работа. Гората е безкрай-
на. Хумбаба е страшно чудовище, ревът му 
е по-ужасен от вихъра, от гърлото си бълва 
серни пламъци, дъхът му е ураган. Още отда-
леко чува, щом някой стъпи в светата кедро-
ва гора.

– Ела с мен, Енкиду! – рекъл Гилгамеш. – Не 
се страхувай от смъртта, последвай ме сме-
ло, аз ще вървя отпред. Ако страшилището 
ме унищожи, ще споменават вечно името 
ми.

Енкиду се поддал на примамката; отишли 
при ковача на оръжия и си поръчали не-
обикновени ризници и секири. Напразно се 
опитали да ги задържат мъдреците и старей-
шините, те се приготвяли решително за бой. 
Преди тръгване отишли при знаменитата 
Нилсун, за да се сбогуват с нея. Те се пред-
ставили ръка за ръка пред мъдрата жена и 
Гилгамеш рекъл:

– Тръгвам, майко, да победя страшния 
Хумбаба. Моли се на бога Шамаш да доведе 
до победа нашата борба.

Нинсун облякла най-красивите си дрехи, 
отишла пред олтара на бога Слънце и започ-
нала да се моли:

– О, Шамаш, ти даде смело, бойко сърце 
на моя син. Сега той потегля срещу страши-
лището от кедровата гора и докато не се за-
върне, сърцето ми не ще се успокои. Могъщи 
боже, съпровождай неговите стъпки, запази 
живота му и му помогни да победи!

След молитвата Нинсун се обърнала към 
Енкиду:

– Ти не си дошъл на белия свят от моята 
утроба, Енкиду; въпреки това аз ти станах 
майка и те обичам не по-малко от собстве-
ното си дете. Моля те, пази моя дързък син, 
доведи жив обратно царя на Урук!

– Не бой се, господарко! – рекъл Енкиду. 
– Ще доведа здрав и читав твоя син.

Двамата мъже поели веднага към кедро-
вата гора. Те бързали. И за да стигнат по-ско-
ро до скривалището на чудовището, трябва-
ло да преплават буйни реки, да се промъкнат 
през гъсти храсталаци, но нищо не могло да 
ги спре. Стигайки до вратите на гората, Гилга-
меш рекъл на другаря си:

– Не се стъписвай пред чудовището, доб-
лижи се до него и щом успееш да го сграб-
чиш, разкъсай седемте му обвивки и внима-
вай да не избяга!

Едва произнесъл тия думи Гилгамеш, Ен-
киду скочил, блъснал портата на кедровата 
гора и с все сила я разклатил. Тежката врата 

се сгромолясала върху ръката му. Героят из-
викал от болка, а Гилгамеш започнал да пре-
вързва раната с платно, което откъснал от 
ризата си. Енкиду започнал да разубеждава 
своя другар:

– Откажи се от безумния си план, Гилга-
меш! Виждаш още при първата стъпка каква 
беда ни сполетя.

– Не съм страхлива жена! – отвърнал той. 
– Сега вече нищо не може да ме уплаши! Да 
почакаме, докато оздравее раната ти, и да 
нападнем след това чудовището.

Двамата се оттеглили на една поляна и 
останали там, докато оздравее раната на Ен-
киду. Те се оказали на планината на кедрите, 
където боговете се съвещавали.

Енкиду бързо оздравял. Отишли в гората. 
Гилгамеш грабнал брадвата и отсякъл един 
огромен кедър от светата гора. Дървото със 
страшен шум паднало на земята и шумът 
примамил чудовището навън от скривали-
щето му. Двамата побратими още отдалеко 
чули страшния му рев, стъпките му накарали 
земята да потрепери, по пътя си леко съба-
ряло стройните кедрови дървета и твърде 
скоро се появило пред Гилгамеш и Енкиду. 
Хумбаба бил толкова страшен, че пред него 
и най-смелите потръпвали от ужас. От гърло-
то, като че заредено с гореща сяра, излизали 
само едно око и който погледнел в него, ту-
такси се превръщал на камък. Дори двамата 
смели мъже със свити сърца гледали страши-
лището и може би сега за пръв път в живота 
си усетили страх.

Тогава Шамаш погледнал надолу от небос-
вода и си спомнил за обещанието, което бил 
дал на майката на Гилгамеш. Откъм морето 
се вдигнал горещ, сух вятър, свистейки, си 
пробил път през дърветата на гъстата гора и 
заслепил единственото око на Хумбаба. А от 
висините се чул гласът на Шамаш:

– Не се страхувай, Гилгамеш! Иди по-близо 
и го нападни смело!

Хумбаба слепешката се лутал под кедри-
те и при всяко негово движение с трясък се 
сгромолясвали дънерите. Грабвайки брадви-
те, двамата смело се нахвърлили върху ос-
лепялото чудовище. Пръв Гилгамеш нанесъл 
удар на Хумбаба, а после и Енкиду, чийто тре-
ти удар окончателно повалил страшния звяр. 
Загинало страшилището, земята и планините 
не трябвало вече да се страхуват, могли да се 
успокоят и народите на съседните страни. 

След постигнатата над Хумбаба победа 
двамата храбреци се завърнали в града Урук. 
Очистил от себе си кръвта и праха, Гилгамеш 
облякъл царските си одежди. Щом поставил 
на главата си короната, цялата му осанка ста-
нала толкова величествена, че нито земна, 
нито небесна жена не можела да устои на 
красотата му. Дори и Ищар, богинята на лю-
бовта, слязла от трона си и когато зърнала 
героя, му рекла:

– Ела с мен, люби ме, героичен Гилгамеш! 
Твое ще бъде обаянието на моето тяло, твои 
любовните ти милувки. Ще живееш в пала-
та на боговете, завръщайки се от битки, ще 
можеш да летиш върху украсена със скъпо-
ценни камъни бърза златна колесница, ще ти 
бъдат носени чудни яденета, омайващи пи-
тиета, скъпи кани, пълни с ароматични мас-
ла. На земята няма да има подобни на твоите 
богати стада, царе и принцове ще коленичат 
пред нозете ти, само ела да ме любиш!

– Богиньо! – извикал гордо Гилгамеш. – Ти 
предлагаш богатство за моята любов! Стига 
ми това, което имам! Та ти не струваш повече 
от една врата с цепнатини, през които свисти 
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вятърът, или от един палат, рухнал в развали-
ни, над които вдига прах ураганът. Подобна 
си ти на слон, освободил се от своите въжета; 
подобна си на затворен мех, който не утолява 
жаждата; приличаш на изхабен скъпоценен 
камък, който никой не може да носи; така си, 
като тесни обувки: който ги обуе, ги прокли-
на. Нима си имала любовник, когото да не си 
измамила? Ти беше още млада девица, когато 
бог Тамуз пламна от любов към тебе. И ето, 
какво стана с него? Всяка година хората го 
оплакват. Щом един мъж като паун гордо се 
приближи до теб, след това се спасява с пре-
чупени крила. Ако лъв дотича до теб с над-
менност и сила, ти седем пъти го хващаш в 
клопка. Ако те задиря участвал в битки стро-
ен жребец, ти го гониш с камшик и шпори да 
препуска цели мили. Събуждаш наслада в те-
лата и когато те поискат да уталожат жаждата 
си, ти ги прогонваш далеч от разхладителния 
извор. Спомни си само градинаря на баща 
си! И той на какво се превърна! Ден след ден 
слягаше на масата си чудни плодове, но кога-
то отхвърли твоята любов, ти го преобрази 
на мятащ се сляп прилеп. И аз не ще мога да 
избягна съдбата си, ако попадна в клопката 
на твоята вероломна любов.

Страшен гняв обхванал Ищар при думите 
на Гилгамеш. Стремително се издигнала на 
небето, за да се оплаче от нанесената й оби-
да на баща си и майка си. Ану обаче прогово-
рил по следния начин на Ищар:

– Гилгамеш каза само истината. Чула си 
това, което си заслужила!

Но думите на Ану не уталожили жаждата 
за мъст на Ищар, която, напротив, още по-
яростно рекла:

– Мили божествен татко! Създай веднага 
от небесните напасти – от вихъра, земетре-
сението, градушката и огнените светкавици 
– един страшен небесен бик, за да тръгне на 
бой срещу смъртния, който така обиди дъ-
щерята на небесния господар. Внимавай, тат-
ко, ако Гилгамеш остане жив, ще се спусна в 
долния свят, ще разбия вратите на царството 
на мъртвите, ще пусна мъртвите на земята и 
ще има повече мъртви, отколкото живи! Те 
ще излязат след мене и ще изядат живите: 
бащите, които обработват земята, майките, 
чиито гърди са пълни с мляко, плачещите пе-
леначета.

Ану ужасен слушал заплахата на дъщеря 
си и отговорил:

– Що за ужас желаеш, дъще? Небесният бик 
ще излапа всички класове на нивите. Ако го 
изпратя по цветущите полета, седемгодишен 
глад ще удари смъртните. Погрижила ли си се 
за достатъчно храна на хората и животните?

– За всичко съм помислила – казала Ищар, 
– хора и животни ще имат в изобилие храна.

Тогава от всички небесни напасти Ану 
създал небесния бик. На страшилището за-
повядал да препусне в града Урук и да се 
пребори с Гилгамеш. От планините, обвити в 
облаци, бикът препуснал направо в Урук и с 
рев и пяна на уста се нахвърлил върху два-
мата герои. Но ревът на небесния бик не из-
плашил Енкиду; с бързо движение избягнал 
смъртоносния удар и след това хванал бяс-
ното животно за рогата. Като бълвал кървава 
пяна в лицето му, бикът подрипнал и запра-
тил надалеко героя. Тогава обаче Гилгамеш 
сграбчил огромните рога и когато звярът не 
можел дори да помръдне, Енкиду забил меча 
си в сърцето на божието страшилище. Ог-
ромното тяло грохнало на земята, а двамата 
изтръгнали сърцето на бика и го принесли в 
жертва на слънцето Шамаш. След победата 

героите се потопили в светата вода на Ефрат, 
за да се очистят от кръвта и потта.

От високите стени на града Урук Ищар на-
блюдавала борбата на двамата храбреци с 
бика. Когато видяла, че свещеното животно е 
умъртвено, тя изтичала на най-високата кула 
и надала вик:

– Трепери от моя гняв, Гилгамеш! Горко ти, 
че презря моята любов и уби свещеното мое 
животно!

При думите на Ищар Енкиду отрязал члена 
на бика и го захвърлил в лицето на богинята.

– Да ми паднеш в ръцете – извикал, – и 
тебе би те сполетяла съдбата на бика!

Ищар едва не изгубила ума си от гняв. Не 
могла дори да погребе любимото си живот-
но, защото двамата герои отвлекли тялото на 
бика и победоносно го понесли през града. 
Така преминали до храма посред тържеству-
ващия народ.

Но боговете не могли да оставят без въз-
мездие обидата, нанесена на богинята. Който 
сее вятър, жъне бури.

Една нощ Енкиду видял сън. Той разказал 
съня си на Гилгамеш:

– Боговете се събраха на съвещание в 
колонната зала на небето. Там бяха Ану, Ен-
лил, Еа и Шамаш. Пръв проговори Ану: “Ето 
промушиха небесния бик, затриха Хумбаба и 
отсякоха кедър от светата гора. За греха еди-
ният трябва да плати с живота си!” “Да умре 
Енкиду – казал Енлил, – да остане жив Гилга-
меш!” А Шамаш каза: “Хумбаба е убит по моя 
заповед. Защо трябва да умре Енкиду?” “Го-
вориш така, като че ли си им приятел” – каза 
Енлил.

Гилгамеш уплашено слушал думите на 
своя другар и го прегърнал със сълзи на очи. 
Разбрал, че сънят на Енкиду означава голяма 
опасност. Енкиду мрачно рекъл:

– Обични ми братко! Вратата на живота ще 
се затвори зад мен. Трябва да сляза в царс-
твото на смъртта, никога вече няма да те 
видя.

От този ден той загубил спокойствие. Но-
щем в безсъница се въртял на постелята и 
пред очите му се изнизвал целият предишен 
живот. Спомнил си за веселите безгрижни 
дни, когато заедно с животните скитал из 
гората, дошли му наум ловецът и жрицата 
на любовта от храма, която го завела всред 
хората. Мислено се разхождал из светата 
кедрова гора, пред желязната врата, която 
първа в живота му го ранила; и тогава гор-

чиво проклел ловеца, девойката и вратата. 
Осъзнал се едва при първия лъч на зората и 
тогава чул от висините гласа на Шамаш:

– Не проклинай девойката и вратата, Ен-
киду! Ти получи приятелството на Гилгамеш, 
облякоха те в скъпи тъкани, храната ти под-
насяха в златни съдове, обслужваха ти царе 
и народи. Ако не бяха те намерили ловецът и 
девойката, и сега щеше още да дъвчеш кора-
та на дърветата и тръпчивите треви, нощите 
си щеше да прекарваш на студената земя. А 
така живееш в царски дворец, спиш в царско 
легло.

При думите на Шамаш горчивината напус-
нала душата му и той вече не проклинал, а бла-
гославял спомена за жрицата на любовта.

Един ден Енкиду видял нов сън и тогава 
окончателно разбрал, че скоро ще настъпи 
денят на неговата смърт. Сънувал, че от обла-
ците се спуснало страшно чудовище – полу-
човек-полуястреб. Птицата налетяла върху 
него, сграбчила го с ноктите си и го вдигнала 
във висините. В облаците Енкиду, изплашен, 
видял, че от тялото му поникват пера и по-
лека той става подобен на птицата грабител. 
Чувствал, че вещиците от долния свят го били 
грабнали там, откъдето няма връщане. И той 
пристигнал в царството на сенките; наоколо 
му в образа на страшни духове се въртели 
жреци, царе и други велики земни личности. 
Прах и отвратителна смрад им служели за 
храна. По средата на висок престол седяла 
Ерескигал, царицата на долния свят; до нея, 
от глинена плоча вярната й слугиня й четяла 
какво са вършили сенките в своя земен жи-
вот. И тогава направила знак и на Енкиду да 
отиде при нея.

Той се събудил потиснат от ужасния си сън, 
тялото му отпаднало и вече не му се излизало 
вън на полето. Гилгамеш ден и нощ бдял край 
своя побратим и когато наближил краят, Ен-
киду се простил с царя, със своя приятел:

– Както виждаш, Гилгамеш, боговете са 
решили гибелта ми. Загивам тук на легло! Но 
ти ме оплачи, като че ли съм паднал в бой от 
меча на достоен враг. Защото щастлив е онзи, 
който след геройска смърт стига в царството 
на мъртвите.

Енкиду замлъкнал и Гилгамеш, ужасен, ви-
дял, че той вече не мърда. Прегърнал тялото 
на героя и така се простил с приятеля си:

– Енкиду! Зверове те родиха, гората те на-
прави храбрец. Нека те оплакват дърветата, 
горските пътеки, цъфналите поляни, нека 
плачат за теб скалите, пантерите, лъвовете, 
пъргавите скални кози, биковете с тъмни 
рога. Нека те оплаква народът на Урук, кой-
то видя как унищожихме страшилищата. И 
аз ще те оплаквам вместо баща ти, Енкиду, 
единствений братко, ти, моя десницо, който 
беше за мене, каквото е брадвата за ръката, 
стрелата за лъка, ти беше мой щит, най-пищ-
ното ми наметало, щастието на моя живот. 
До тебе смело гледах опасността в очи, за-
едно с тебе победих горското страшилище и 
небесния бик. Ти потъна сега в дълбок сън и 
никога вече не ще чуя твоя глас. Ще разде-
ра дрехите си, за какво ми е украсата, когато 
една опустошителна буря ми отнесе всичко!

Така оплаквал Гилгамеш своя мъртъв другар, 
после сложил снежнобял воал върху неподвиж-
ното лице и ревял като лъв, комуто са ограбили 
малките. А тялото на Енкиду ставало все по-жъл-
то и някогашната му красота се стопила.

“Такова е значи лицето на смъртта – по-
мислил си Гилгамеш, – един път и аз ще стана 
такъв. О, много ме е страх от смъртта!”

(Следва)
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вятърът, или от един палат, рухнал в развали-
ни, над които вдига прах ураганът. Подобна 
си ти на слон, освободил се от своите въжета; 
подобна си на затворен мех, който не утолява 
жаждата; приличаш на изхабен скъпоценен 
камък, който никой не може да носи; така си, 
като тесни обувки: който ги обуе, ги прокли-
на. Нима си имала любовник, когото да не си 
измамила? Ти беше още млада девица, когато 
бог Тамуз пламна от любов към тебе. И ето, 
какво стана с него? Всяка година хората го 
оплакват. Щом един мъж като паун гордо се 
приближи до теб, след това се спасява с пре-
чупени крила. Ако лъв дотича до теб с над-
менност и сила, ти седем пъти го хващаш в 
клопка. Ако те задиря участвал в битки стро-
ен жребец, ти го гониш с камшик и шпори да 
препуска цели мили. Събуждаш наслада в те-
лата и когато те поискат да уталожат жаждата 
си, ти ги прогонваш далеч от разхладителния 
извор. Спомни си само градинаря на баща 
си! И той на какво се превърна! Ден след ден 
слягаше на масата си чудни плодове, но кога-
то отхвърли твоята любов, ти го преобрази 
на мятащ се сляп прилеп. И аз не ще мога да 
избягна съдбата си, ако попадна в клопката 
на твоята вероломна любов.

Страшен гняв обхванал Ищар при думите 
на Гилгамеш. Стремително се издигнала на 
небето, за да се оплаче от нанесената й оби-
да на баща си и майка си. Ану обаче прогово-
рил по следния начин на Ищар:

– Гилгамеш каза само истината. Чула си 
това, което си заслужила!

Но думите на Ану не уталожили жаждата 
за мъст на Ищар, която, напротив, още по-
яростно рекла:

– Мили божествен татко! Създай веднага 
от небесните напасти – от вихъра, земетре-
сението, градушката и огнените светкавици 
– един страшен небесен бик, за да тръгне на 
бой срещу смъртния, който така обиди дъ-
щерята на небесния господар. Внимавай, тат-
ко, ако Гилгамеш остане жив, ще се спусна в 
долния свят, ще разбия вратите на царството 
на мъртвите, ще пусна мъртвите на земята и 
ще има повече мъртви, отколкото живи! Те 
ще излязат след мене и ще изядат живите: 
бащите, които обработват земята, майките, 
чиито гърди са пълни с мляко, плачещите пе-
леначета.

Ану ужасен слушал заплахата на дъщеря 
си и отговорил:

– Що за ужас желаеш, дъще? Небесният бик 
ще излапа всички класове на нивите. Ако го 
изпратя по цветущите полета, седемгодишен 
глад ще удари смъртните. Погрижила ли си се 
за достатъчно храна на хората и животните?

– За всичко съм помислила – казала Ищар, 
– хора и животни ще имат в изобилие храна.

Тогава от всички небесни напасти Ану 
създал небесния бик. На страшилището за-
повядал да препусне в града Урук и да се 
пребори с Гилгамеш. От планините, обвити в 
облаци, бикът препуснал направо в Урук и с 
рев и пяна на уста се нахвърлил върху два-
мата герои. Но ревът на небесния бик не из-
плашил Енкиду; с бързо движение избягнал 
смъртоносния удар и след това хванал бяс-
ното животно за рогата. Като бълвал кървава 
пяна в лицето му, бикът подрипнал и запра-
тил надалеко героя. Тогава обаче Гилгамеш 
сграбчил огромните рога и когато звярът не 
можел дори да помръдне, Енкиду забил меча 
си в сърцето на божието страшилище. Ог-
ромното тяло грохнало на земята, а двамата 
изтръгнали сърцето на бика и го принесли в 
жертва на слънцето Шамаш. След победата 

героите се потопили в светата вода на Ефрат, 
за да се очистят от кръвта и потта.

От високите стени на града Урук Ищар на-
блюдавала борбата на двамата храбреци с 
бика. Когато видяла, че свещеното животно е 
умъртвено, тя изтичала на най-високата кула 
и надала вик:

– Трепери от моя гняв, Гилгамеш! Горко ти, 
че презря моята любов и уби свещеното мое 
животно!

При думите на Ищар Енкиду отрязал члена 
на бика и го захвърлил в лицето на богинята.

– Да ми паднеш в ръцете – извикал, – и 
тебе би те сполетяла съдбата на бика!

Ищар едва не изгубила ума си от гняв. Не 
могла дори да погребе любимото си живот-
но, защото двамата герои отвлекли тялото на 
бика и победоносно го понесли през града. 
Така преминали до храма посред тържеству-
ващия народ.

Но боговете не могли да оставят без въз-
мездие обидата, нанесена на богинята. Който 
сее вятър, жъне бури.

Една нощ Енкиду видял сън. Той разказал 
съня си на Гилгамеш:

– Боговете се събраха на съвещание в 
колонната зала на небето. Там бяха Ану, Ен-
лил, Еа и Шамаш. Пръв проговори Ану: “Ето 
промушиха небесния бик, затриха Хумбаба и 
отсякоха кедър от светата гора. За греха еди-
ният трябва да плати с живота си!” “Да умре 
Енкиду – казал Енлил, – да остане жив Гилга-
меш!” А Шамаш каза: “Хумбаба е убит по моя 
заповед. Защо трябва да умре Енкиду?” “Го-
вориш така, като че ли си им приятел” – каза 
Енлил.

Гилгамеш уплашено слушал думите на 
своя другар и го прегърнал със сълзи на очи. 
Разбрал, че сънят на Енкиду означава голяма 
опасност. Енкиду мрачно рекъл:

– Обични ми братко! Вратата на живота ще 
се затвори зад мен. Трябва да сляза в царс-
твото на смъртта, никога вече няма да те 
видя.

От този ден той загубил спокойствие. Но-
щем в безсъница се въртял на постелята и 
пред очите му се изнизвал целият предишен 
живот. Спомнил си за веселите безгрижни 
дни, когато заедно с животните скитал из 
гората, дошли му наум ловецът и жрицата 
на любовта от храма, която го завела всред 
хората. Мислено се разхождал из светата 
кедрова гора, пред желязната врата, която 
първа в живота му го ранила; и тогава гор-

чиво проклел ловеца, девойката и вратата. 
Осъзнал се едва при първия лъч на зората и 
тогава чул от висините гласа на Шамаш:

– Не проклинай девойката и вратата, Ен-
киду! Ти получи приятелството на Гилгамеш, 
облякоха те в скъпи тъкани, храната ти под-
насяха в златни съдове, обслужваха ти царе 
и народи. Ако не бяха те намерили ловецът и 
девойката, и сега щеше още да дъвчеш кора-
та на дърветата и тръпчивите треви, нощите 
си щеше да прекарваш на студената земя. А 
така живееш в царски дворец, спиш в царско 
легло.

При думите на Шамаш горчивината напус-
нала душата му и той вече не проклинал, а бла-
гославял спомена за жрицата на любовта.

Един ден Енкиду видял нов сън и тогава 
окончателно разбрал, че скоро ще настъпи 
денят на неговата смърт. Сънувал, че от обла-
ците се спуснало страшно чудовище – полу-
човек-полуястреб. Птицата налетяла върху 
него, сграбчила го с ноктите си и го вдигнала 
във висините. В облаците Енкиду, изплашен, 
видял, че от тялото му поникват пера и по-
лека той става подобен на птицата грабител. 
Чувствал, че вещиците от долния свят го били 
грабнали там, откъдето няма връщане. И той 
пристигнал в царството на сенките; наоколо 
му в образа на страшни духове се въртели 
жреци, царе и други велики земни личности. 
Прах и отвратителна смрад им служели за 
храна. По средата на висок престол седяла 
Ерескигал, царицата на долния свят; до нея, 
от глинена плоча вярната й слугиня й четяла 
какво са вършили сенките в своя земен жи-
вот. И тогава направила знак и на Енкиду да 
отиде при нея.

Той се събудил потиснат от ужасния си сън, 
тялото му отпаднало и вече не му се излизало 
вън на полето. Гилгамеш ден и нощ бдял край 
своя побратим и когато наближил краят, Ен-
киду се простил с царя, със своя приятел:

– Както виждаш, Гилгамеш, боговете са 
решили гибелта ми. Загивам тук на легло! Но 
ти ме оплачи, като че ли съм паднал в бой от 
меча на достоен враг. Защото щастлив е онзи, 
който след геройска смърт стига в царството 
на мъртвите.

Енкиду замлъкнал и Гилгамеш, ужасен, ви-
дял, че той вече не мърда. Прегърнал тялото 
на героя и така се простил с приятеля си:

– Енкиду! Зверове те родиха, гората те на-
прави храбрец. Нека те оплакват дърветата, 
горските пътеки, цъфналите поляни, нека 
плачат за теб скалите, пантерите, лъвовете, 
пъргавите скални кози, биковете с тъмни 
рога. Нека те оплаква народът на Урук, кой-
то видя как унищожихме страшилищата. И 
аз ще те оплаквам вместо баща ти, Енкиду, 
единствений братко, ти, моя десницо, който 
беше за мене, каквото е брадвата за ръката, 
стрелата за лъка, ти беше мой щит, най-пищ-
ното ми наметало, щастието на моя живот. 
До тебе смело гледах опасността в очи, за-
едно с тебе победих горското страшилище и 
небесния бик. Ти потъна сега в дълбок сън и 
никога вече не ще чуя твоя глас. Ще разде-
ра дрехите си, за какво ми е украсата, когато 
една опустошителна буря ми отнесе всичко!

Така оплаквал Гилгамеш своя мъртъв другар, 
после сложил снежнобял воал върху неподвиж-
ното лице и ревял като лъв, комуто са ограбили 
малките. А тялото на Енкиду ставало все по-жъл-
то и някогашната му красота се стопила.

“Такова е значи лицето на смъртта – по-
мислил си Гилгамеш, – един път и аз ще стана 
такъв. О, много ме е страх от смъртта!”

(Следва)
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Екатерина СТАЕВА,
Велинград

Р
азяждан от носталгия по Европа, 
по родината, Гарибалди напуска 
бойното поле и тръгва към тях. 
Националноосвободителната 

борба и революцията в Италия са в 
разгара си. Започват със Савойската 
експедиция на Мацини и завършват с 
пропадналия опит на братята Бандие-
ра за въстание.

За изненада на Европа пръв рефор-
матор става папа Пий Девети. За първи 
път в историята на папството той учре-
дява Консултативен съвет на Ватикан-
ската държава. Италия е възхитена и 
обнадеждена. Гарибалди и всички ита-
лиански патриоти тръпнат, съзнавай-
ки, че свободата наближава, че много 
скоро ще заиграят техните саби. 

Гарибалди се заема с въоръжаване-
то. Уругвайското правителство му от-
пуска две стари оръдия и 400 пушки, 
придружени от скромна сума. 

Бунтовният кораб „Сперанца” пори 
вълните и със всеки изминат ден при-
ближава Италия. Най-после, ето я ро-
дината, корабът пуска котва в пристанището 
на родната Ница. Денят е 21.06.1848г. На при-
станището го чакат майка му, Анита с децата 
и много приятели. 

По това време войската на Карло Алберто 
се сражава с австрийците за каузата на Ита-
лия. Гарибалди предлага да сформира добро-
волчески корпус, но не получава съгласието 
на военния министър генерал Ричи. Тогава 
той се отправя към Милано, където времен-
ното правителство го приема на служба и му 
дава генералски чин от Ломбардийската ар-
мия. 

Вълна от негодувание залива Италия от 
подписването на временното примирие с 
Австрия. Гарибалди го опреличава на преда-
телство. Въпреки това той атакува войската 
на генерал Радецки, като разгромява всичко 
пред себе си. Тази славна акция смайва Евро-
па. 

Събрал отново отряд от 500 души, пре-
минава дори през територията на Папската 
държава и достига бреговете на Адриати-
ческо море. По-късно отлага похода си към 
Венеция и тръгва към Рим. По пътя получава 
известие, че Временното римско управление 
му дава чин полковник от Римската войска и 
заедно с легиона си преминава на римска 
служба. Тържествено е посрещането му в 
Рим.

По време на изборите за Учредително 
събрание Гарибалди е избран за предста-
вител и заминава за Рим, за да каже своята 
дума относно бъдещото устройство на Римс-
ката държава. Пръв взема думата и речта му 
завършва с бурни овации.

ГАРИБАЛДИ

Дните летят един след друг. Гарибалди се 
заема с въоръжаването на хората си. Новият 
военен министър, който го познава от вой-
ната в Испания и Америка, го произвежда в 
чин генерал-майор и му заповядва веднага 
да поеме към Рим. Щастлив е той. Най-после 
идва времето, когато ще се сражава за сво-
бодата на великия град. Като доброволец се 
записва и българинът Димитър Пехливанов, 
родом от Сливен, студент по живопис в Худо-
жествената академия в Рим. 

Римската войска е разделена на чети-
ри бригади като за командир на първата е 
Гарибалди. Той заема една от крепостни-
те стени. Съгледвачите от кубето на „Свети 
Петър” и разузнавачите от първите постове 
докладват, че френската армия наближава 
Рим. Гарибалди, който наблюдава от тераса-
та на една вила, заповядва на батальона си 
да атакува французите. Той се бие редом със 
своите войници. Принуждават французите 
да отстъпят и победата им е пълна. 

Когато неаполитанският крал Фердинанд 
Втори с войската си се отправя към Рим, Гари-
балди с 2500 души е изпратен да пресрещне 
врага. При всички сражения той жъне бляс-
кави победи и гони врага чак да Неапол. 

Завърнал се в Рим, получава нова заповед 
- трябва да настъпва в друга посока и да на-
хлува в противникова територия. В същото 
време Франция нарушава сключеното ед-
ностранно примирие и открива ураганен 
огън срещу Рим. На въпросите на народните 
избраници в Учредителното събрание дали 
ще успеят срещу французите, Гарибалди от-
говаря кратко и ясно: „Където и да сме, с нас 

ще бъде Рим”. Категорично отказва на 
американския посланик предложения му 
паспорт и се отправя към площад „Свети 
Петър”.  Там го очакват към 25000 души 
легионери и граждани. Посрещат го въз-
торжено с ръкопляскания. Той е техният 
герой. 

Тъкмо решава да се погрижи за Ани-
та, която макар и бременна участва в 
сраженията редом с него, и научава, че 
австрийската войска обгражда тери-
торията на Сан Марино. Исканията им 
са да бъдат предадени Гарибалди и не-
говите хора. За бой не може и дума да 
става. Той не може да допусне да бъдат 
унищожени жителите и домовете им. 
Късно през нощта заедно с Анита и 250 
души, най- преданите, се отправят към 
Венеция. Малката флотилия плава вече 
в открито море. Противниковите кора-
би откриват оръдеен огън подир тях и 
успяват да потопят една от лодките и да 
пленят девет души. Анита е много зле и 
Гарибалди решава да излезе на брега и 
потърси помощ. Намират се добри хора 
и ги приютяват, но Анита не издържа и 
смъртта я отнася със себе си. 

Прекосявайки целия Апенински по-
луостров от Адриатическо до Тиренско 
море, най-после Гарибалди и Леджеро 
стигат до Генуа. Там обаче кралският ко-

мисар има строга заповед да не дава поли-
тическо убежище на никой от защитниците 
на Рим и Гарибалди е арестуван. След едно-
дневна отпуска, за да види децата си в Ница, 
той не се завръща в затвора. Не получил на 
няколко места поли-
тическо убежище, за-
минава за Съедине-
ните щати. Италиан-
ската колония в Ню 
Йорк го посреща 
възторжено, денят е 
като празник. Дълго 
не се задържа там и 
след девет месеца е 
в Панама. В Перу за-
богатял италианец 
му предлага да ста-
не капитан на кора-
ба „Кармен”. Приема 
тази работа с готов-
ност и заминава за  
Далечния Изток. По-
късно с друг кораб 
на път за Европа, 
прекарва няколко 
дни в Лондон, къде-
то се среща с много 
революционери. 

Признат за по-
даник на Пиемонт, 
Гарибалди се чувс-
тва много щастлив и 
приема командува-
нето на първия вит-
лов параход.

Съобщение
На 24 ноември 
(вторник) 2009 г. от 
17,30 часа в Руския 
културен център - гр. 
София, ул. “Шипка” 
№34,  ет. 3, в Музикал-
ната зала ще се състои 
премиерата на книгата 
на Издателска къща 
“Новата цивилизация” 
- “нова вегетарианс-
ка готварска книга”,
с автор Мария Дим-
кова – съпруга на на-
родния 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

ОТНОВО В ЕВРОПА
(Продължение от предишния брой)



22 23 - 29 ноември 2009 г.

Поетът Дечко 
Йорданов е роден  на 
8 август 1948 г. в с. 
Книжовник, Хасков
ска област. Завърш
ва средно образова
ние в Строителния 
техникум в Кърджа
ли и висше във ВИАС 
– София. Публикувал 
е свои стихове във 
вестниците “Нов жи
вот”, “Отечествен 
зов”, “Кремиковски 
металург”, “Строи
тел”, “Софийска 
правда”, “Пулс”, “Мла
деж”, “Литературен 
форум”, както и в 
някои регионални и 
централни литера
турни сборници. Лау
реат е на конкурси на 
окръжни вестници. 
Печели и второ мяс
то на национален 
конкурс по случай 100 
години от рождение
то на Димчо Дебеля
нов. През 1991 г. изда
ва стихосбирката си 
“Живот в живота”, а 
неотдавна предста
ви пред кърджалийци 
и втората си пое
тична книга  “Камен
ният Орфей”.

Дечко, за къде бър
зат “спирките на 
живота”, за които 
пишеш?

− Целият живот 
е едно връщане на
там, откъдето си за
почнал, тъй като ба
щиното родословие 
ни е завещало тази 
посока. Колкото и да 
пътуваш, да обика
ляш навсякъде, не се 
разделяш с мисълта, 
че рано или късно 
ще се върнеш и ще си 
дадеш сметка с какво 
си наплодил родната 
земя. Връщаш се, за 
да намериш истин
ското кътче за сър
цето.
Това ли означава 
“живот в живота”?

−    С едноименно
то заглавие на пър
вата ми книжка съм 
имал предвид вме
стването на малкото 
житейско ежедневно 
начало в голямото, 
всеобхватно начало 
на словото. Защото 

Към хълма в душата ни

творецът е невъзмо
жен без думите, без 
стиховете си. Те са 
едно и също нещо.
“Поетичната вина” 
от тяхното разми
наване ли се пораж
да? 

− За жалост, 
често ставаме ней
ни носители, защото 
не можем да бъдем 
всички като Ботев, да 
живеем думите си. И 
това, което го пишем, 
не го изпълняваме. 
Например, говорим 
прочувствени слова 
за майката, а пък в 
същото време тя е в 
старческия дом.
Намери ли след 
толкова дълги пое
тични и житейски 
търсения своя знак, 
своята легенда?

−   Макар че оча
квах този знак да се 
крие в потрансце
дентни неща, вече 
знам, че той има мно
го конкретни измере
ния и те се съдържат 
в това – някъде, ня
кой да те чака, кога
то се връщаш. Други 
знаци няма. Щастлив 
съм, че можах да го 
открия в усмивките 
и отворените обятия 
на близките, родни
ните, приятелите, 
които са ме чакали 
през цялото време, 
докато ме нямаше в 
моята Родопа, в моя 
Кърджали.
Удивително кра

сиво, трогателно и 
прочувствено пи
шеш за тях. Като че 
ли много подобре 
от тези, които еже
дневно имат пред 
очите си родопска
та мистерия. Как си 
го обясняваш?

− Точно, защо
то съм я носил така 
дълго в съзнанието 
си, във въображени
ето си. Копнежът по 
нещо, което си загу
бил, е много поси
лен и ражда много 
повече компенсира
щи недостига обра
зи. Но се радвам, че 
сега мога да ги спо
деля с всички вас, с 
родопчаните, които 
често не осъзнават 
участието си в бала
дичната празничност 
на планината, отра
зена така добре в 
каменната голота на 
руините, във вечната 
песен на Медногла
сеца – Орфей.
Поезията ти е един 
вопъл и зов за сли
ване с неговия свят. 
Вярваш ли, че това 
е осъществимо?

−   В духовен план 
напълно, защото той 
е във всеки един от 
нас. Така, както Бог е 
във всяка една жива 
твар. Когато душата 
ни пее – това е Ор
фей. А защо не и в 
буквалния смисъл. 
Скоро четох, че са 
открили древно све
тилище на траките 
с много мистични 
знаци за пътуване в 
отвъдното. Така че 
и митът за Евридика 
може да оживее.
  Кои са магическите 
средства и кодове 
за възтържеству-
ване на Орфеевите 
завети?

−  Пър
во, думите 
ще пра
вят това. 
И всичко, 
което е 
направено 
с любов 
и вяра в 
т я х н о т о 
в ъ з р а ж 
дане, тъй 

като Орфей е преди 
всичко любов и вяра. 
Дължим му дове
рието, че сме негови 
следовници. Знаем, 
че дори животните и 
птиците са му вярва
ли и са го следвали.
Как можем да стиг
нем до тази вяра? 
Говориш за “мяр
ката на камъка”, за 
“прилепване о ка
мъка”…

− Движението на
вътре в камъка, как
то го нарича поетът 
Иван Динков, говори 
за едно задълбава
не към невидимото, 
трудно уловимото. 
Нали и Микеландже
ло казва, че изваяната 
от него статуя е била 
вътре в камъка, само 
е трябвало да мах
не излишното и да й 
вдъхне душа. Това е 
мярата на камъка, да 
откриеш скъпоцен
ния й елемент, така 
както грейва бисерът 
в мидата.
А какво е “прилеп
ването о камъка”?

− Това е вложената 
у нас вродена тъга по 
неизпитаното, дори 
до степен на удовол
ствие от страданието 
по тази невъзмож
ност. Това е и прилеп
ването към болката, 
която, за разлика от 
радостта, те държи 
за дълго, за да те въз
дига към небето, да 
те пречиства. Една 
почти неосъзната 
болка към неулови
мото в живота, сякаш 
заключено в камъка, 
покрай който всеки 
ден минаваш, но ня
маш ключ да отво
риш неговия екран.
Ако все пак някой 
успее да го напра-
ви, какво ще види 
там?

−    Навярно как 
родопският Псалмо
певец ни благославя 
за нов, посъвършен 
живот. Просто тряб
ва да вдигнем очи 
нагоре, към хълма в 
душите си, и да го ви
дим, той е там и пее 
вечната си песен. 

Интервюто взе 
Лияна ФЕРОЛИ

Дечко ЙорДанов

ЗаживеЙ, орфеЙ
* * *
Там горе от водите на Чая,
където Родопа издига зелено чело,
е застанал певецът. Дали се връща от рая,
или от Лета – преминал адското й ждрело?

Но душата му още броди до сенките тъмни
и търси светликът последен на вечността…
Орфей! Край тебе отдавна, отдавна се съмна,
но от твойте студени очи не струи радостта.

И сякаш ти махат елите за поздрав сърдечен,
и хора, загледани в теб за любов си мълвят.
Ти си единственият, най–поетичен предтеча,
от който започва и свършва светът.

Как е приведено тялото с тръпно усилие,
колко печална е древната лира без глас…
Трябва да оживееш, мой скъпи, мой мили,
за да оживея и аз!

роДопа
Неоткрито, набързо – сякаш виновно
аз минавам оттук за дома.
Грее пейзажът – лунно изровен,
и се оглежда в крайпътна чешма.

Сякаш в платно на Гоген са замрели,
приведени в зноя тютюнев, жени.
Ухае на бор. И за песен поспрели
се усмихват насреща ми бели стени.

Скали и гори. И голи тепета.
И звуци, и спомени – като слана…
Моя горда и нежна! И непревзета
от никого никога планина.

Мои сипеи родни и верни,
мои, превити от ярост ели!
Тук съм бил в мигове, бели и черни,
прикован към отвесни скали.

И макар Родопея да беше пленена,
и събуди не една чужда страст –
ти с песента й прати спасение,
песен, която повтарям и аз.

* * *
Орфей, певецо, защо си застинал в камък, Орфей?
Медногласецо – който будиш дори незаспалия мир.
Време е да се завърнеш – спомни си за Одисей,
върни се – Евридика приготвя опасния пир!

И ще пуснеш стрелите си в груби души,
и ще станат душите от камък – но ти заживей!
Това вечно небе… Но земния сън наруши,
стъпи на пръстта. Нека в твоите вени запей
многогласният хор на родопски несекващи сокове
и от пепел пречистена лирата пак ще блести!

Голотата е в камъка. Но безкрайно широк е
край голото тяло света. Но аз знам, че си ти.
От небето си властно колко столетия чакаш?...
Завърни се! Недостойни стоим с Евридика –
подари ни от вечната песен сълзата на мрака
и върни се  във камъка. Докато друг те извика.
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   * * *

Там – където извира пътеката сънна,
в скалите изсечен олтарът се крие.
Орфей, аз чакам твоята лира да звънне,
птичи хор да запее или звяр да завие!

   * * *

Изписах половината си живот,
споделих мъката с приятели.
Разкодирах се код по код.
Как ли ще ме събере един по един Създателят?

   * * *

И как така, и как така – о, Боже,
се уча сякаш отново да сричам?
Без стиховете – знам, невъзможен съм.
А невъзможен – как да ме обичат?

   * * *

Старото ми стихотворение. Мракът, стаята 
                                                             голяма.
И една въздишка в ъгъла стопена…
Няма ме в стаята. Отдавна ме няма!
Сам съм в тревата. И какво като е зелена?

   * * *

Господи, Боже! Знам защо си ми дал
                                          вдъхновение.
Аз, слепият – цял живот все залитам.
Затова имам сили да напиша едно откровение.
За всичко друго – нямам право да питам.

КЪСНА ЕСЕН
Любка ДИНЕВА-ТОДОРОВА, София 

Как тъжно стене старата гора!
Оплаква рожбици зелени.
Подгонени от Есента,
застлали са земята до колене.

Такъв красив килим не сте видели!
От златото – до слънчево – оранж.
Играе си със тях ветрец от север
и чака да пристигне Дядо Мраз.

Но рано е за злите хали,
които гонят Есента.
Тук има птици закъснели
събиращи се на ята.

И хората не са готови
със скромната си зимнина.
Със поглед във краката свели,
с тъга изпращат Есента.

ХРАМ
Цветана КАЧЕРИЛСКА, Троян 

В един езически храм
разпилях тотемите на Любовта.
Луната се разсипа по пълнолуние.
Изгоряха тайните,
замесени с билки:
обичниче – за обич,
ружа – за мъка,
незабравка – за вечност.

Нощта събра в ласо
любопитството на звездите,
мълчаната лунна вода
и началото на деня,
който очаква смисъла.

НАЧАЛО
Цветана КАЧЕРИЛСКА, Троян 

Аз съм твоята друга същност:
светлото око на нощта,
крилото на южния вятър;
водовъртежа и лавата
в горещата длан на Земята;
платното на облака бял
в прегръдката на небето.
Аз съм сезонът на твоята страст
и твоето женско начало.

МЕЧТИТЕ
Иван БУХОВ

Имах аз мечти, химери даже... 
С труд и воля някои доживях. 
Лесно мога всекиму да кажа, 
че на лаври нивга не лежах.

Седем десетлетки ще навърша, 
уж спокойно си живуркам днес, 
но не мога лесно да избърша 
сенките от стария потрес.

Буйните потоци в планините 
втичат се във тихи езера... 
Ехото им глъхне във душите, 
буди тръпки в морните сърца...

ПЛАНИНСКО ПОТОЧЕ

Любка ДИНЕВА-ТОДОРОВА

Чуден ромон се дочува
от планински канари –
все едно тимпани бият
музикантите добри.

Хиляди цигулки после
включват се във този бег.
Буйното поточе носи
тънки бучици от лед.

То издава нежни звуци,
сякаш музика струи.
Бърза, скача да получи
отвред повече води.

Та когато долу стигне
при голямата река,
весело ще се усмихне
с бисерната си вода.

От водата с искри чудни
струи нежна светлина.
Бърза тя да я погълне
зажаднялата земя.

ГЛАСЪТ НА ЗЕМЯТА
Кольо ГЕРДЖИКОВ

Гласът на земята минава през нас, 
в ранното утро ни буди. 
Пее по нивите с нашия глас, 
учи ни да се трудим.

Радостта на земята минава през нас
когато слънце я грее,
когато пролетен вятър, като кон без юзда
тича по нея.
Когато след дъжд плодородна дъга
пълни със вино бъклици стари
и след невяста с тънка снага
тръгват сватбари.
И болката на земята минава през нас,
когато от суховеи чернее.
Когато не можем да спрем яростта
и врагове тъпчат по нея.

*****
Скромни са мечтите ми последни:
в къщичка крайградска да отмарям, 
в мир и тишина да пиша песни, 
в спомените стари да изгарям.

Край лехи с цветя и зеленчуци, 
под прохладни сенки на лозници 
да посрещам милите си внуци 
и колеги с чаши и паници...

Толкоз малко трябва на човека: -
маса, чаша с вино, драг приятел... 
Мъката му става тай по-лека... 
Туй очаква скромният мечтател...

НА УЧИТЕЛЯ - С ЛЮБОВ 
(Химн на учителя)

Миню СТОЯНОВ
Пловдив

Учителю мой, любими, 
народен светилник си ти. 
Изминаха много години, 
споменът по тебе блести!

С години де си озарявал 
душата ми детска с мечти, 
любов на децата дарявал –
“Обичам те”, сърце ми шепти.

И още сякаш те виждам, 
пред мен си застанал сега, 
с трепет към тебе поглеждам, 
галиш ме и топлиш с ръка.

Няма професия друга, 
където човешка любов 
да има такава заслуга — 
на жертва човека готов.

Учителят, що е дарявал 
с усмивка детска душа, 
всичко от себе си давал, 
не всеки признава сега.

Затуй пък аз се прекланям 
пред моя учител любим 
и вярна клетва му давам 
за него до гроб да скърбим.
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Разболяла се май-
ката на Алек. През 
девет земи в десе-
та момчето лек ди-
рило. Стигнало до 
Страната на изгрява-
щото слънце. Стана-
ло ученик на леген-
дарния тенгу Дорьо 
Дайсата. Мъдрост и 
сила Алек събирал, 
бойните изкуства 
овладял.

– Ако ми донесеш 
вълшебния меч – 
дар за тебе ще бъде.

Отишло момчето 

до скалите. Грабнало 
огромната змия, що 
се припичала там, 
пъхнало я в ножни-
цата и тя мигом се 
превърнала в остър 
меч.

Един- единствен 
път ще можеш да си 
послужиш с меча. За 
доброто на Родина-
та ти ако е, силата ти 
ще расте стократно. 
Полакомиш ли се за 
слава и богатство, 
мечът срещу тебе 
ще се обърне. С тази 

вълшебна свирчи-
ца ще призовеш 
драконското племе 
Рюджин.

Речено-сторено. 
Свирнало момчето, 
долетели дракони-
те.

За майка си не се 
тревожи. Ще я изле-
кува Камък в поле-
то, Дим във небето. 
Златно сърце с бил-
ки я спасява, на во-
дата повелява.

Нищо не разбрал 
Алек, но смирено 

КАМЪК В ПОЛЕТО
Маргарита ДЮЛГЕРОВА (Аетос)
гр. Русе
ІІ награда за разказ (над 35 години)
на Национален конкурс за литературни творби по повод 
120-годишнината от рождението на Петър Димков – Лечителя

благодарил на своя 
учител и полетял об-
ратно към Родината.

А там!... Там чер-
на река пълзяла към 
морето. Не било 
черна река, най 
било Черна Ламя. В 
небето шиите й се 
извивали, слънцето 
зачерняли. Главите й 
били още по-страш-
ни. Едните – бакъре-
ни – бълвали огън. 
Другите – оловни 
– вледенявали де 
що видят. Но най-
опасни били розо-
вите. Тайно и полека 
ръфали земята, все 
по-здраво се вкоп-
чвали в нея. Душите 
на хората отравя-
ли. Вилнеела Ламя-

та. Огромна черна 
вълна се надигнала. 
Огън и лед засипали 
нивите. А розови-
те глави ръфали ли, 
ръфали...

Събрало сетни 
сили момчето, с 
меча-невидимка се 
сляло, разсякло ту-
ловището на Ламя-
та.

Стигнало до род-
ния дом, прегърна-
ло майка си. Тя вече 
била излекувана. От 
кого ли?...

– Сетих се! Сетих 
се! – вика Василена 
и тътри към мене 
три книги, по-теж-
ки от нея самата. 
– Виж! Виж! – сочи 
ми тя името на ав-

тора. – Петър значи 
„камък”, нали? Дим... 
Димков! Мама казва, 
че имал златно сър-
це. Лекувал с билки 
и вода.

– Позна!
– Познах, я, а сега 

ти познай какво е 
това там. Погледни 
де!

Василена сочи 
към отсрещния блок, 
където живеят при-
ятелките й. Надник-
вам – и що да видя, 
сандъчета и саксии 
– в тях цъфтят билки 
и носят здраве и ра-
дост.

Един слънчев лъч 
танцува върху кни-
гите, погалва името 
на човека със злат-
ното сърце, дарил 
надежда за живот на 
толкова много хора.

ХАЙДУШКИ РИЗИ
Страхил Петров ГЮВИЙСКИ
експерт в Дирекция Национален парк „Рила”, Паничище
І награда за разказ (над 35 години)
на Национален конкурс за литературни творби по повод 
120-годишнината от рождението на Петър Димков – Лечителя

Мъжът слизаше от планината. 
Беше прекарал много дни в нея 
и се чувстваше преизпълнен с 
вътрешен покой и светлина. Не 
бързаше. Спираше отвреме-на-
време на поредната височинка, 
за да хвърли поглед от нея. Вся-
ко дърво, цвете, бръмбарче или 
охлювче, които срещаше по пътя 
си, сякаш бяха най-интересното 
нещо на света. Ако човек го на-
блюдаваше отстрани, можеше 
да помисли, че говори с всичко 
наоколо. 

Реши да мине по пътека, по ко-
ято не бе минавал скоро. Малко 
над селцето, сякаш се колебаеше 
дали да слезе в него, тя криволи-
чеше през млада гора. Боровете, 
вече налели снаги, извисяваха 
върхари към небето. Мъжът им 
се радваше, като че бяха децата 
му. Помнеше, че преди много го-
дини на това място имаше само 
келяв храсталак. Изведнъж нещо 
го загложди тревожно. Недале-
че от пътечката сумрачната гора 
белееше неестествено. Реши да 
провери какво е. Приближи се, 
спря за по-дълго и на лицето му 
се появи болка. Продължи бавно 
и умислено. По-надолу, над селце-
то, попадна на цяла група дърве-
та, които белееха в здрача. Замря 
до най-светлото от тях. На височи-
на човешки бой на ствола на дър-

вото зееше огромна рана. Брадва 
бе издълбала дънера до самото му 
сърце. Мъжът прокара ръка по на-
ранената сърцевина на дървото. 
Усещаше местата, където бе попа-

дал всеки удар. Ръката му лепнеше 
от пресни сълзи, които се стичаха 
като смола. Колко ли го е боляло?
– помисли той и после промъл-
ви на глас: Прости им, Господи! Не 
знаят какво правят. Погали още 
няколко пъти дървото по кората, 
после се наведе и го целуна дълго, 
мислейки: Ако това може да нама-
ли болката ти. След това промъл-
ви: Сбогом, приятелю! Знаеше, че 
следващия път, когато мине оттук, 

вече няма да го види. Брадвата на 
някой нещастен селяк щеше да 
го е убила за няколко трески бо-
рина... Болката от лицето изчезна. 
Сега беше преизпълнен с тъга. 
Въпреки мрака продължи още по-
бавно надолу, сякаш не искаше да 
стигне никога там. В мястото, кое-
то хората наричаха цивилизация. 
А дърветата след него светлееха 
все по-силно в падащия мрак. Като 
хайдушки ризи пред бой...


