
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!

СъОБЩЕНиЕ
На 2 декември 2009 г. (сряда), 
от 17.30 ч.,  в Благоевград в 
Общинския младежки дом, на-
миращ се на ул. “Бистрица” 
№1, ще бъде представен фил-
мът “Родовите имения – лю-
бов и мечти” от акад. Ата-
нас Панчев и оператора Тодор 
Ялъмов.
На срещата ще бъдат пред-
ставени и най-новите книги 
на ИК “Новата цивилизация”. 
Срещата е организирана с лю-
безното съдействие на Об-
щински младежки дом – Бла-
гоевград.
ВхОД СВОБОДеН

ПОСЛЕДНАТА 
БИТКА 
НА КРАЛ 
ВЛАДИСЛАВ 
ВАРНЕНЧИК

Екатерина 
ПЕЙЧЕВА

В този ноемврий-
ски ден обширното 
поле край крепостта 
Варна пъстреело от 
шатрите и палатките 
на войската, която 
се била събрала тук. 
20 000 християни 
срещу три пъти по-
многобройната ар-
мия на турския сул-
тан Мурад II.

Петдесет години 

откак е паднала Бъ-
лгария, турците все 
се опитват да навля-
зат в Европа. Папа 
Евгений IV свиква 
християнските пъл-
ководци да започнат 
кръстоносна война 
срещу исляма. Начело 
застават младият крал  
на Полша, Унгария и 
Велика Литва - Вла-
дислав III Ягело, тран-
силванският воевода 
– прославеният Ян 
Хуниади, и влашкият 

княз Влад Цепеш, на-
речен Дракула.

През 1443 г. обе-
динената армия от 
унгарци, поляци, 
чехи, словаци, власи, 
сърби, босненци и 
българи нанася го-
лямо поражение на 
турците при Ниш и 
Златица и принужда-
ва султан Мурад да 
сключи 10-годишно 
примирие.

Продължава 
на стр. 4

ОБИЧАЩИТе 
хОРА
Емилия ГЕОРГиЕВА

Обичащите хора са красиви.
Очите им искрят от чистота.
Безкрайно състрадателни и мили.
Излъчващи любов и топлота.

Обичащите хора са щастливи.
Смехът им е звънлив поток.
Той лее се под небесата сини.
Разказва ни за мъдростта на Бог.

Обичащите хора са свободни.
Душите им летят безспир навред.
През времето – същински птици волни,
чрез любовта ни водят все напред!
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Както показва прак
тиката, любовта 
или дори чувство
то на взаимно ува

жение не може да се запази 
от никакви светски закони 
и никакви религиозни пре
дупреждения.

Сега нека видим дей
ствията на двама влюбени 
от разказа на Анастасия и 
да се опитаме да им дадем 
логично, научно обясне
ние.

Преди всичко поразява 
самото обяснение в лю
бов:

“С теб, богиньо прекрас
на, аз бих могъл да сътворя 
пространството на Любов
та за векове”  казвал той 
на избраницата си. И ако с 
любов откликвало момин
ското сърце, прозвучавал 
и отговор: ”Мой Боже, да 
ти помагам съм готова за 
сътворението велико.”

Да го сравним с обяснението в любов, да
дено от известен поет, което характеризира 
найточно същността на съвременните от
ношения към енергията на любовта: ”Аз ви 
обичам, какво ли бих могъл да кажа още…”

Както можем да видим, в първото обясне
ние веднага се предполага ясно обуслове
но велико действие  формирането на про
странство на любов, фактически научната 
материализация на любовта.

Във второто обяснение се констатира 
факт “аз ви обичам”, но не се предполагат 
действия. Той или тя просто не знаят как и за 
какво да използват енергията на любовта.

***
Влюбените от разказа на Анастасия, след 

като са получили съгласие един от друг, при
стъпват към формирането на пространство
то на любовта за себе си и за бъдещите свои 
поколения.

Те се усамотяват, могат дори да нощу
ват в колиба, построена на избрания от тях 
участък, но не започват полова връзка. Как
во е това, ритуално въздържание?

В религиозните вярвания на много на
роди подобно въздържание се среща. Има 
го и в светската етика. Младите влюбени не 
бива да встъпват в полова връзка преди ре
гистрацията на брака или венчавката. Обаче 
огромното мнозинство от влюбените пре
небрегват религиозните предупреждения 
и общественото неодобрение, встъпвайки в 
полова връзка преди това. Защо? Найверо
ятният отговор може да се крие в пълното 
отсъствие на логика в изискванията на об
ществото и религията. Липса на ясно обяс
нение, а още поточно, на познания за същ

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

КУЛТУРАТА
НА ЕЗИЧНИЦИТЕ

ността на енергията на любовта.
Енергията на любовта активизира целият 

комплекс от чувства в човека, ускорява 
мисловните процеси. И тази енергия може 
да се сравни в найвисоката точка на вдъх
новението, което предполага понататъшни 
действия.

Благодарение на знанията си и изключи
телно всоката култура на човешките вза
имоотношения в древна Русия влюбените 
по естествен път са насочвали енергията на 
любовта и половото влечение към действие 
за сътворение на пространство за бъдещия 
си съвместен живот.

***
Да се надмине твореното от двама влюбе

ни чрез научни изследвания едва ли е въз
можно. В потвърждение на това предполо
жение е и следното твърдение на Анастасия: 
“Не е по силите на учения свят да създаде 
дори нещо подобно на прекрасното имение 
още и заради това, че има закон във Вселена-
та – дори само един творец, вдъхновен от 
любов, е по-силен от всички науки, лишени 
от любов.”

С логика, рационализъм, висша духовност 
и култура са изпълнени всички действия на 
участниците в събитията, отразени в разка
за на Анастасия за сватбения обред. И кол
ко посредствена изглежда пред тях съвре
менната сватба, където основното нещо е 
гощавката с обилното поглъщане на храна и 
употреба на алкохол.

Представените от Анастасия притчи и об
реди на древната езическа или, по израза 
на Анастасия  ведическа Русия, със своята 
емоционална, смислова и информационна 
наситеност превъзхождат всички известни 

ни отпреди сказания, характеризиращи ис
торическото минало. Пред тях бледнее дори 
така известното “Слово за Игоревия полк”.

Със своите повествования за ведическа 
Русия Анастасия фактически ни открива ви
соко духовната култура на неизвестна нам 
цивилизация. Променя се из корен битува
щата в науката представа за историята не 

само на нашата страна, 
но и на цялото човечес
тво. Така неочакваният и 
фундаментален поврат и 
простотата, с която беше 
направен, обърка много 
светила на съвременна
та наука. И за да могат 
някак си да се задържат 
в рамките на постигна
тото научно положение, 
мнозина се опитват да си 
дават вид, че нищо не се 
е случило, че не са запоз
нати с тази информация. 
Те приличат на щрауса, 
който крие главата си в 
пясъка. Информацията 
съществува, тя е наис
тина безценна и сенза
ционна, тя все повече ще 
се търси от обществото.

***
Аз ви цитирах, уважа

еми читатели, изказва
нията на отделни учени

изследователи. Както виждате, те потвърж
дават важната информационна значимост, 
съдържащата се в изказванията на Анаста
сия. Говорят също и за объркването в науч
ния свят.

Но объркването е едно, а съвсем друго 
е противопоставянето, прилаганите усилия 
да не се допусне разпространението на тази 
информация, която хвърля светлина върху 
историята на нашата страна, на нашия на
род.

Някой много се плаши от възможност
та да се докоснем до културата и знанията 
на нашите прародители. Кой? Под чие дав
ление и по каква програма действат и днес 
онези, които наричат нашите прародители 
варварски езичници, които са превърнали 
великата дума “езичник” в нещо, под което 
се подразбира  “ужасно” и „изостанало”?

И защо нашите историци са се съгласили 
с това определение? Ако са се съгласили, то 
тогава те не са наши историци. А и въобще 
дали са историци? Щом и днес не могат да 
ни кажат нищо ясно за историята едва от 
преди хиляда години и в същото време ос
кърбяват или се съгласяват с оскърбления
та за тази давност, то това не са историци на 
Русия, а предатели или наемници, действа
щи някому в угода.

И ние не бива повече да се надяваме на 
тях. Необходимо е сами, със съвместни уси
лия, троха по троха, по аналогия да възста
новим собственото си минало и да реабили
тираме своите прародители и себе си. И ако 
ние не направим това…

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА
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Екатерина СТАЕВА, Велинград

Гарибалди получава предложение за об
разуване на доброволчески корпус в помощ 
на Пиемонтската армия. Срещу него тръгва 
един от найопитните и жестоки австрийски 
генерали  Урбан. Сражението завършва с 
победа над Урбан.

Когато Наполеон Трети и Виктор Еману
ил влизат тържествено в Милано, Гарибалди 
вече превзема Бергамо и продължава към 
Бреша. Улиците на градовете са пълни с ли
куващ народ от токущо изгряващата свобо
да. 

Изпратен от генералния щаб да превземе 
Лонато с неизпълнените обеща
ния, че ще бъде подкрепен от 
два полка и една батарея, Гари
балди с мъка понася единстве
ната загуба на сражение през 
войната от 1859 г. 

Наполеон Трети и австрий
ският император Франц Йосиф 
подписват примирие, но Гари
балди не може да се примири. 
Той и всички революционери от 
Апенинския полуостров не при
знават каузите на примирието. 
Подава оставка и заминава за 
Флоренция, където е тържест
вено посрещнат и назначен за главнокоман
дващ на Тосканската войска. Скоро му ста
ва ясно, че играта е нечестна  Гарибалди  е 
извикан там, за да се печелят народни маси. 
Той схваща двойната игра и отново подава 
оставка. 

Вновообразуваното Италианско кралс
тво народът се готви за първите пар
ламентарни избори, в които Гарибал
ди е избран за представител на Ница. 

Но скоро напуска парламента. 
Когато в Сицилия избухва ново народно 

въстание, той е поканен да поеме командва
нето на една военна ескадрила. Нощта бавно 
се спуска, машините на корабите ритмично 
тракат и скоро около доброволците остава 
само морето и неговите вълни. Посрещат ги 
с изненада и радост. Общинарите обявяват, 
че от този ден властта на Бурбоните в Сици
лия е свалена. Следва подготовка за реши
телен бой. Цялото ядро лети във фронтална 
атака, водят се ръкопашни схватки. Ужасени 
бурбонските войници хукват назад. 

Подпомогнати от въстаниците, добровол
ците атакуват Палермо и ето, революцията 
отново побеждава. Палермо ликува, а Гари
балди се готви за следващи атаки. 

Готови за нови кървави сражения, героите 
се отправят към Неапол. Следва голяма бит
ка за освобождението на Юга. В сражението 
участва Стефан Дуньов  банатски българин, 
художникът Димитър Добрович от Винга, 
габровчето Коста Ефтимов, което завършва 
живота си като четник на Хаджи Димитър.

ГАРИБАЛДИ

“РИМ ИЛИ СМЪРТ!”
(Продължение от предишния брой) След като при

вършва и тази вой
на, Виктор Емануил 
влиза тържествено 
в Неапол. Посреща 
го Гарибалди заедно 
с щаба си. На другия 
ден, преминавайки 
с кралската каляска 
през Неапол, те оти
ват в двореца Гари
балди да предаде на монарха официалния 
резултат от присъединяването. И пак става 
обикновен гражданин.  

Победата във войната от 1860 г. осъщест
вява в общи линии обединението на Италия. 
Извън пределите на новото кралство остават 
Рим и Венеция. 

По това време Гарибалди 
все още няма определена 
политическа програма. Едно 
му е ясно  кралят и правител
ството не желаят разрешава
нето на римския и венециан
ския проблем. Той отказва 
предложението на правител
ството на Съединените щати 
да поеме командването на 
една от армиите му. Причи
ната е една  родината му го 
очаква, Рим го очаква.

Заминава за Палермо. Пос
рещнат с радост, той произ

нася реч, в която обвинява Наполеон Трети, 
че преследва лични цели. 

Пред олтара на катедралата в Марсала и 
пред италианското знаме, Гарибалди произ
нася прочутата си клетва „Рим или смърт!”. 
Събрал отново доброволчески отряд той 
тръгва на поход към Катания. При едно от 
сраженията, стараейки се да предотврати 
братоубийството, куршум от карабина пре
минава през левия му хълбок, а друг засяда 
в костта на десния глезен. Бойците му спират 
боя и се струпват около него. Всички са аре
стувани. Тази новина надига буря от нагоду
вание. В много страни се провеждат митинги 
в подкрепа на героите пленници. Към Специя 
се отправят прочути световни хирурзи, за да 
окажат медицинска помощ на Гарибалди. 

След освобождаването си от затвора, той 
има нужда от възстановяване. През това вре
ме получава десетки почетни шпаги и саби, 
рицарски доспехи, старинни оръжия и лири. 

Възстановил се, пристига във Флоренция, 
където вече действат около 6000 от неговите 
доброволци. Те го чакат, за да нанесат реши
телния удар срещу папската столица. Въпре
ки амбицията на Наполеон Трети френският 
гарнизон в Рим не може да спре революцио
нерите. Найпосле цяла Италия е свободна! 
Денят е 20.09.1870 г. 

Скоро Гарибалди обявява, че е болен, и 
моли да не го безпокоят. Той отдавна страда 
от ревматизъм и вече се придвижва с пате
рици. 

За обединяването на Италия воюват и 

много чуждестранни 
доброволци. Едни от тях 
са българите Теофан Рай
нов, Гюро Начев, Тома 
Николов, Нено Маринов, 
Димитър Общи и други 
около тридесет души.  

През следващата го
дина във Франция из
бухва революция. Чрез 
италианските вестни

ци Гарибалди изпраща открито писмо до 
Джузепе Петрони в защита на работниците. 
Пътувайки из Италия, държи речи пред ра
ботнически дружества. Вече остарял, пред
приема пътуване с цел да направи корекция 
на Тибър и за отводняването на блатата око
ло Рим. 

През 1876 г. Гарибалди научава от вест
ниците за зверствата в България. Веднага 
присъединява своя глас на протест, подкре
пяйки българската кауза. Той познава много 
български патриоти. Водил е кореспонден
ция с Георги С. Раковски. Младият възторжен 
български войвода Петко Киряков (капитан 
Петко войвода) го посещава в Капрера, за  
да почерпи революционен опит от неговите 
битки. Капитанското си звание той получава 
при Гарибалди. В Рим се издига величествен 
паметник на нашия Капитан Петко войвода.

Няколко месеца след потушаването на Ап
рилското въстание в България Гарибалди по
лучава писмо от Българското централно бла
готворително общество в Букурещ. В него му 
благодарят за доблестния му глас в полза на 
поробения ни народ. 

Изгарящ от желание да пътува, Гарибалди 
посещава Сицилия и Неапол. Артритът все 
повече го сковава, животът сякаш се изнизва 
и той все повече отпада. Смъртта вече идва. 
Часът е 18 и 20 минути, а денят е 02.06.1882 г. 

В Рим на Монте Джаниколо се издига го
лям паметник. Той е на Джузепе Гарибалди и 
е построен с участието на целия италиански 
народ. Джузепе Гарибалди е народен герой 
на Италия. Името му отдавна е знаме на не 
една народна борба и на не една революция. 
Той е велик войник, велик човек, който отда
ва целия си живот за свободата на родината 
си и за всички поробени хора по земята. 

СЪОБЩЕНИЕ
На 9.12.2009 г. в гр. Смолян, в залата 
на Планетариума, (намиращ се на бул. 
“България”), от 17.30 ч. ще се проведе 
премиера на филма “Родово имение – 
любов и мечти”, с режисьор Марий Славчев, 
оператор Тодор Ялъмов и продуцент 
Атанас Панчев. На срещата ще присъстват 
и Никола Гигов – поет и писател, 
Елена Хайтова и Димитър Костадинов 
– председател на Смолянския клуб на 
здравето. 
Поканват се всички читатели на 
вестник “Родово имение” от гр. Смолян да 
присъстват.

Гарибалди и Виктор Емануил
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Продължава 
от стр. 1

Договорът е склю-
чен през юли 1444 г. 
в град Сегедин под 
клетва върху Еван-
гелието и Корана. На 
турците е отстъпена 
голяма част от Сър-
бия и цяла България.

Но папският кар-
динал Франческо 
Кондолмиер, адми-
рал на папската фло-
та, и византийският 
император Йоан VIII 
Палеолог настояли 
кралят да продължи 
похода. Бил свикан 
коронен съвет, на 
който папският ле-
гат кардинал Юлиан 
Цезарини произне-
съл слово, че кралят 
не е длъжен да спази 
клетвата си с невер-
ниците и било взето 
решение за поход 
срещу турците. Той 
се оказал последният 
кръстоносен поход в 
Западноевропейско-
то средновековие.

Обединената хрис-
тиянска армия пре-
минала Дунава при 
Оршова, а при Нико-
пол към нея се при-
съединила 4-хиляд-
ната конница на Влад 
Цепеш, предвождана 
от сина му. Като прев-
зела Шумен, Про-
вадия, Каварна и Ка-
лиакра, на 9 ноември 
армията пристигна-
ла във Варна, за да 
се качи на корабите 
и да отплува за Кон-
стантинопол. Но не 
заварила генуезките 
и венециански кора-
би, защото Мурад им 
платил огромна сума 
и с тях армията му 
преминала Босфора, 
прекосила Балкана и 
се разположила край 
Варна. Така това пре-
дателство станало 
причина за голямата 
битка, известна като 
„битката на народите 
край Варна”.

Съ юз н и ч е с к а т а 
армия се намирала 
откъм града, на се-
вер, а османската 
била разположена в 

ПОСЛЕДНАТА БИТКА НА КРАЛ       
565 години от паметната битка на народите край Варна

района на двете тра-
кийски могили край 
крепостта, на едната 
от които бил команд-
ният пункт на султан 
Мурад. От възвише-
нията на Франгата до 
гебеджанското езе-
ро на юг огромното 
поле било покрито с 
войска. Командният 
пункт на краля бил 
около днешната ули-
ца „Паисий”.

На свикания през 
нощта военен съвет 
било решено битка-
та да започне на сут-
ринта и с внезапен 
и силен удар „да се 
победи или загине”. 
Ръководството на 
битката било възло-
жено на Ян Хуниади.

Турците нападна-
ли първи, като се 
опитали да минат в 
тил на дясното кри-
ло на християните и 
атакували вагенбур-
гера – образувания 

от походните коли 
укрепен лагер, но 
били разгромени. 
В битката загинал и 
знаменосецът на Му-
рад. След няколко 
щурма с променлив 
успех османската 
армия била разбита 
и отхвърлена нада-
леч. И тогава, кога-
то битката вече из-
глеждала спечелена, 
младежката кръв на 
краля не издържала 
и той се хвърлил пла-
менно в боя с лична-
та си гвардия от 500 
рицари право срещу 
еничарския корпус, 
охраняващ султана. 
Там бил Мурад, кой-
то размахвал набу-
чения на копие дого-
вор и викал: “О, Ису-
се, ако си наистина 
Син Божий, както те 
изповядват твоите 
последователи, то 
направи съдба между 
мене и тях, дето не 

опазиха клетвата 
си, която се клеха в 
Евангелието”. Ян Ху-
ниади, който се на-
мирал срещу дясно-
то крило на врага, се 
спуснал на помощ, но 
видял краля в центъ-
ра на най-страшната 
битка. Мурад вече 
заповядал отстъпле-
ние, но тогава един 
еничарин подсякъл 
краката на кралския 
кон, повалил краля и 
с един удар отсякъл 
главата му. Битката се 
обърнала. Загинали 
почти всички рица-
ри на краля, турците 
контраатакували и 
размахвали набуче-
ната на копие кралс-
ка глава. Те стигнали 
дълбоко в тила, къде-
то били въоръжените 
с бомбарди хуситски 
стрелци на хетман 
Чейка, обградили ги и 
ги избили до крак. Ян 
Хуниади заповядал 
отстъпление на се-
вер, през местността 
Батова. Той успял да 
се спаси заедно със 
сина на Влад Цепеш, 
но на бойното поле 
останали 10 хиляди 
християнски войни. 
Загинали и епископ 
Розгон, подкрепил 
клетвопрестъпване-
то, и папският легат 
кардинал Цезарини, 
главният виновник 
за нарушеното при-

мирие. Турците дали 
два пъти по-големи 
жертви.

Така трагично за-
вършила тази битка, в 
която загинал самият 
крал, 20-годишният 
Владислав Ягело, на-
речен Варненчик. Тя 
попарила надеждите 
за освобождение на 
българите, макар че 
Хуниади водил още 
две сражения с ос-
манците – на Косово 
поле, където претър-
пял поражение, и 
край Белград, където 
окончателно турски-
те войски били раз-
бити и походът им 
към Европа спрян. 
Над Балканския по-
луостров  за векове 
се спуснал мрака на 
турското иго.

Днес на мястото, 

където загинал мла-
дият крал, се нами-
ра чудесният Парк 
- музей „Владислав 
Варненчик”. Паркът 
с мощните кедрови 
дървета е засаден 
край двете тракийс-
ки могили от Антон 
Новак, създателят на 
прекрасната Морс-
ка градина във Вар-
на, през 1924 г. В ед-
ната от могилите е 
изграден мавзолей 
на Владислав Вар-
ненчик.  Мавзолеят 
е създаден по ини-
циатива на големия 
родолюбец Петър 
Димков през време 
на краткия му пре-
стой във Варна през 
1934-1935 г. като гар-
низонен командир, с 
участието на  цялото 
население на града. 

 Ян Хуниади
Крал Владислав Ягело
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КРАЛ       ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК

По повод 520-годиш-
нината от битката е  
построен и музей с 
експозиция, в която е 
изложен документа-
лен материал за по-
ходите и битката при 
Варна. Експозицията 
съдържа картини и 
скулптури, рицарски 
доспехи и мечове, 
гербове и знамена, 
ризници и боздугани, 
бомбарди и алебар-
ди, лъкове и арбалети 
и други средновеков-
ни артефакти, наме-
рени от историците 
на бойното поле или 
подарени от военно-
историческите музеи 
във Варшава, Будапе-
ща, Прага, Букурещ и 
Белград.

Специална зала е 
посветена на пълко-
водеца Ян Хуниади, а 
в Мавзолея се намира 
подарената от Полша 
фигура-саркофаг на 
Владислав Варнен-
чик. Над мавзолея 
на върха на могилата 
се извисява в небе-
то обелиск в чест на 
падналите герои.

Варненци тачат 
паметта на загина-
лия в разцвета на 
младостта си крал, 
като са нарекли най-
големия в града бу-
левард „Владислав”, а 
най-големият в Севе-
роизточна България 
жилищен район носи 
също неговото име 

– Владиславово.
По случай 565 го-

дини от кръстонос-
ния поход на хрис-
тиянските народи 
срещу османската 
империя, Парк-Му-
зей „Владислав Вар-
ненчик” организира 
честване с възста-
новка на последна-
та атака, при която 
загива крал Владис-
лав, и панихида за 
загиналите в битката 
храбри воини. На па-
нихидата присъства-
ха послани-
ци и генерал-
ни консули 
на Унгария, 
Полша, Рус-
ката федера-
ция, Украй-
на, кметът 
на град Вар-
на Кирил 
Й о р д а н о в , 
р а й о н н и 
к м е т о в е . 
Флотска рота 
отдаде чест 
на героите, 
под звуците 
на флотския 
о р к е с т ъ р 
бяха подне-
сени венци и 
цветя. 10 но-
ември, денят 
на битката, 
бе обявен за 
ден на отво-
рените вра-
ти на Музея, 
бе открита 
изложба на 

шият дрехите, които 
се носят под доспе-
хите. Всичко е истин-
ско, а не бутафория. 
Изучават фехтовка и 
бойни умения за меч 
ръка и ръка и поло-
вина, стрелба с лък. 
Участвали са в бойни 
възстановки в Шу-
мен, Велико Търново, 
на различни моменти 
от битката на Владис-
лав Варненчик вече 
за пети път. Интере-
сът и ентусиазмът им 
ме карат да мисля, че 
ако има повече таки-

ва групи и начина-
ния, няма да се пъл-
нят дискотеките и да 
печелят наркоплась-
орите, които развра-
щават децата ни и са 
причина за толкова 
семейни трагедии.

Преди да покажат 
последния щурм на 
краля, групата пред-
стави въоръжението 
на различни видове 
войски от двата лаге-
ра. А накрая възста-
новката завърши с 
факелно шествие до 
върха на могилата, 
където се извисява 
обелискът. В пада-
щия здрач на зимния 
ден факлите пламтя-
ха като живия огън, 
който ни свързва с 
духа на предците.

Наблюдавах мла-
дежите, облечени 
в ризници и брони, 
въоръжени с копия, 
мечове и лъкове, 
които представяха 
пред нас моменти 
от битката. Уж всич-
ко беше игра, но ме 
изпълваха странни 
чувства. Нещо се 
пробуди в полето, 

древната памет на 
мястото оживя, енер-
гията на битката, на 
толкова много мъже, 
влезли в ожесточен 
двубой, на противо-
поставянето на две 
могъщи религии, во-
юващи за победа, ни 
обхвана и ни накара 
да тръпнем в очак-
ване. Тази напоена с 
кръв земя, виковете 
на биещите се, толко-
ва много метал, кой-
то дори и сега хората 
намират под краката 
си, костите на десет-

ките хиляди загина-
ли, върху които жи-
вее цяла съвременна 
Варна... Толкова сме 
потопени в хаоса на 
битовите си пробле-
ми, в трупането на 
пари, в желанието да 
се заграби колкото 
може повече – как 
да си спомним, че 
някога хората са бра-
нели идеалите и на-
ционалната си иден-
тичност с цената на 
собствения си живот. 
Днес, когато за сдо-
биването с няколко 
хартийки се изсичат 
гори, предават се на-
ционални интереси, 
а ръководителите 
на държави и наро-
ди служат на чужди 
господари, подвигът 
на младия, пълен с 
живот и сила крал 
Владислав Варнен-
чик, загинал в далеч-
ни земи, за да спре 
чуждото нашествие 
и да спаси поверени-
те му народи, сияе в 
паметта на потомци-
те. И може би и да ни 
напомня, че поетите 
ангажименти и даде-

варненския график 
Борислав Кузманов, 
чието мащабно плат-
но, изобразяващо 
скръбните ангели 
над бойното поле, е 
своеобразен център 
на експозицията.

Възстановката на 
битката бе дело на 
Дружество за исто-
рически възстановки 
„ЧИГОТ”. Ръководи-
тел на Дружеството 
е Ясен Ненков, а чле-
новете са предимно 

студенти, ученици, 
както и хора с инте-
реси в областта на 
историята.

Чигот означава ме-
ченосец – така са се 
наричали воините. Те 
са били войнска ор-
ганизация, характер-
на за прабългарите, 
която се е запазила 
и през годините на 
Първото Българско 
царство. Предпостав-
ките за създаването 
на такива юношески 
формирования са 
много. Най-вече не-
прекъснатите опас-
ности, за-
плахите от 
нападения, 
в които жи-
веят сред-
новековни-
те народи, 
племена и 
етноси, на-
лагат съз-
д а в а н е т о 
на подобни 
ф ор м ир о -
вания, кои-
то не само 
да предпаз-
ват народа 
си, но и да 
извършват нападе-
ния над вероятния 
противник.

Групата се занима-
ва с възстановка на 
облекло и въоръже-

ние от пери-
ода на Второ-
то Българско 
царство (12-15 
в.), с истори-
ческа фехтов-
ка и с изнася-
не на средно-
вековни пред-
ставления и 
шествия. Също 
така изработ-
ване на оръ-
жия, брони и 
дрехи. Мла-
дежите сами 
и з р а б о т в а т 
своето въоръ-
жение, облек-
ло и бойни до-
спехи според 
стари мини-
атюри, стено-
писи и изоб-
ражения от 
този период. 
Коват доспехи 
и брони, пле-
тат метални 
ризници, пра-
вят щитове, 
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КРАЛ       ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК

По повод 520-годиш-
нината от битката е  
построен и музей с 
експозиция, в която е 
изложен документа-
лен материал за по-
ходите и битката при 
Варна. Експозицията 
съдържа картини и 
скулптури, рицарски 
доспехи и мечове, 
гербове и знамена, 
ризници и боздугани, 
бомбарди и алебар-
ди, лъкове и арбалети 
и други средновеков-
ни артефакти, наме-
рени от историците 
на бойното поле или 
подарени от военно-
историческите музеи 
във Варшава, Будапе-
ща, Прага, Букурещ и 
Белград.

Специална зала е 
посветена на пълко-
водеца Ян Хуниади, а 
в Мавзолея се намира 
подарената от Полша 
фигура-саркофаг на 
Владислав Варнен-
чик. Над мавзолея 
на върха на могилата 
се извисява в небе-
то обелиск в чест на 
падналите герои.

Варненци тачат 
паметта на загина-
лия в разцвета на 
младостта си крал, 
като са нарекли най-
големия в града бу-
левард „Владислав”, а 
най-големият в Севе-
роизточна България 
жилищен район носи 
също неговото име 

– Владиславово.
По случай 565 го-

дини от кръстонос-
ния поход на хрис-
тиянските народи 
срещу османската 
империя, Парк-Му-
зей „Владислав Вар-
ненчик” организира 
честване с възста-
новка на последна-
та атака, при която 
загива крал Владис-
лав, и панихида за 
загиналите в битката 
храбри воини. На па-
нихидата присъства-
ха послани-
ци и генерал-
ни консули 
на Унгария, 
Полша, Рус-
ката федера-
ция, Украй-
на, кметът 
на град Вар-
на Кирил 
Й о р д а н о в , 
р а й о н н и 
к м е т о в е . 
Флотска рота 
отдаде чест 
на героите, 
под звуците 
на флотския 
о р к е с т ъ р 
бяха подне-
сени венци и 
цветя. 10 но-
ември, денят 
на битката, 
бе обявен за 
ден на отво-
рените вра-
ти на Музея, 
бе открита 
изложба на 

шият дрехите, които 
се носят под доспе-
хите. Всичко е истин-
ско, а не бутафория. 
Изучават фехтовка и 
бойни умения за меч 
ръка и ръка и поло-
вина, стрелба с лък. 
Участвали са в бойни 
възстановки в Шу-
мен, Велико Търново, 
на различни моменти 
от битката на Владис-
лав Варненчик вече 
за пети път. Интере-
сът и ентусиазмът им 
ме карат да мисля, че 
ако има повече таки-

ва групи и начина-
ния, няма да се пъл-
нят дискотеките и да 
печелят наркоплась-
орите, които развра-
щават децата ни и са 
причина за толкова 
семейни трагедии.

Преди да покажат 
последния щурм на 
краля, групата пред-
стави въоръжението 
на различни видове 
войски от двата лаге-
ра. А накрая възста-
новката завърши с 
факелно шествие до 
върха на могилата, 
където се извисява 
обелискът. В пада-
щия здрач на зимния 
ден факлите пламтя-
ха като живия огън, 
който ни свързва с 
духа на предците.

Наблюдавах мла-
дежите, облечени 
в ризници и брони, 
въоръжени с копия, 
мечове и лъкове, 
които представяха 
пред нас моменти 
от битката. Уж всич-
ко беше игра, но ме 
изпълваха странни 
чувства. Нещо се 
пробуди в полето, 

древната памет на 
мястото оживя, енер-
гията на битката, на 
толкова много мъже, 
влезли в ожесточен 
двубой, на противо-
поставянето на две 
могъщи религии, во-
юващи за победа, ни 
обхвана и ни накара 
да тръпнем в очак-
ване. Тази напоена с 
кръв земя, виковете 
на биещите се, толко-
ва много метал, кой-
то дори и сега хората 
намират под краката 
си, костите на десет-

ките хиляди загина-
ли, върху които жи-
вее цяла съвременна 
Варна... Толкова сме 
потопени в хаоса на 
битовите си пробле-
ми, в трупането на 
пари, в желанието да 
се заграби колкото 
може повече – как 
да си спомним, че 
някога хората са бра-
нели идеалите и на-
ционалната си иден-
тичност с цената на 
собствения си живот. 
Днес, когато за сдо-
биването с няколко 
хартийки се изсичат 
гори, предават се на-
ционални интереси, 
а ръководителите 
на държави и наро-
ди служат на чужди 
господари, подвигът 
на младия, пълен с 
живот и сила крал 
Владислав Варнен-
чик, загинал в далеч-
ни земи, за да спре 
чуждото нашествие 
и да спаси поверени-
те му народи, сияе в 
паметта на потомци-
те. И може би и да ни 
напомня, че поетите 
ангажименти и даде-

варненския график 
Борислав Кузманов, 
чието мащабно плат-
но, изобразяващо 
скръбните ангели 
над бойното поле, е 
своеобразен център 
на експозицията.

Възстановката на 
битката бе дело на 
Дружество за исто-
рически възстановки 
„ЧИГОТ”. Ръководи-
тел на Дружеството 
е Ясен Ненков, а чле-
новете са предимно 

студенти, ученици, 
както и хора с инте-
реси в областта на 
историята.

Чигот означава ме-
ченосец – така са се 
наричали воините. Те 
са били войнска ор-
ганизация, характер-
на за прабългарите, 
която се е запазила 
и през годините на 
Първото Българско 
царство. Предпостав-
ките за създаването 
на такива юношески 
формирования са 
много. Най-вече не-
прекъснатите опас-
ности, за-
плахите от 
нападения, 
в които жи-
веят сред-
новековни-
те народи, 
племена и 
етноси, на-
лагат съз-
д а в а н е т о 
на подобни 
ф ор м ир о -
вания, кои-
то не само 
да предпаз-
ват народа 
си, но и да 
извършват нападе-
ния над вероятния 
противник.

Групата се занима-
ва с възстановка на 
облекло и въоръже-

ние от пери-
ода на Второ-
то Българско 
царство (12-15 
в.), с истори-
ческа фехтов-
ка и с изнася-
не на средно-
вековни пред-
ставления и 
шествия. Също 
така изработ-
ване на оръ-
жия, брони и 
дрехи. Мла-
дежите сами 
и з р а б о т в а т 
своето въоръ-
жение, облек-
ло и бойни до-
спехи според 
стари мини-
атюри, стено-
писи и изоб-
ражения от 
този период. 
Коват доспехи 
и брони, пле-
тат метални 
ризници, пра-
вят щитове, 
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ната дума, особено 
когато са призовани 
под клетва такива 
сили, които стоят зад 
духовните светини, 
не могат безнаказа-
но и безогледно да се 
нарушават. Поняко-
га те се заплащат не 
само със собствения 
живот, но и с живота 
на много хора.

Впрочем преди 
битката имало знаци, 
които показвали как 
ще свършат неща-
та. Внезапен силен 
вятър налетял върху 
християнския лагер, 
разрушил палатките 
и разкъсал знамена-
та. После настъпила 
тишина и спокойс-
твие. Оръженосецът 
на краля изтървал 
на земята шлема му, 
когато го обличал 
за битката. Предуп-
реждението било 
дадено, но въпреки 
това военният съвет 
решил битката да за-
почне. И тя започна-
ла – с целия трагизъм 
на края.

Идеята на Парк-
музей „Владислав 
Варненчик” да чес-
тва по подобен на-
чин годишнините 
на паметната битка 
на народите край 
Варна може да бъде 
само приветствана. 
За пети път група 
ЧИГОТ представя 
различни моменти 
от тази грандиоз-
на битка, при което 
историята оживява. 
Излиза от учебници-
те и книгите, диша с 

родовата ни памет, 
тупти с кръвта във 
вените ни. Като от-
даваме вечна слава 
на загиналите герои 
и изказваме своята 
признателност за 

техния подвиг, ние 
си спомняме за веч-
ните идеали за сво-
бода и мир, за които 
така копнее всеки 
човек. Задъханото 
ни ежедневие като 

че ли за миг спира, за 
да усетим, че не сме 
сами и единствени 
на тази земя, че жи-
веем буквално вър-
ху живота на пред-
ците си, който те са 
отдали, за да ни има. 

Чувството на пре-
клонение пред тях 
ни облагородява и 
ни прави по-човеч-
ни и по-живи. Защо-
то изведнъж живота 
ни придобива други 
измерения и става 

много по-ценен, ко-
гато осъзнаем, че 
някой е пожертвал 
най-големия дар, 
който му е даден 
– собствения  си жи-
вот. За да има бъде-
ще за потомците.
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Кирил ТАШЕВ – Бургас, 
член на ГИК “Петър Димков”

През 1975 г. бе предприето възстановява-
не имената на българомохамеданите. В Бур-
гаския край българомохамедани имаше в 
селата Манолич, Ведрово, Тополица, Череша, 
Скалак и Мъглен. В разяснителната работа 
за българския корен на това население бяха 
привлечени авторитетни и ерудирани лич-
ности като проф. Петър Петров, преподава-
тел в Софийския университет, проф. Николай 
Мизов от Института по философия към БАН, 
Владимир Ардински, писател и журналист 
(възстановил българското си име българо-
мохамеданин) и Николай Хайтов.

За мен беше голям късмет и изпитах не-
вероятно удоволствие на два пъти да посре-
щам и придружавам Хайтов. Помня срещата 
му с населението на Манолич. Преди това той 
пожела да се разходи из мерата на селото и 
покрай река Камчия. Беше хубав пролетен 
ден. Отляво на язовир Камчия се бяха люш-
нали изкласили нивя. Над нас една чучулига 
пееше звънко. Хайтов се вглеждаше в подне-
бието да я зърне и ме попита мога ли да от-
гатна за кого пее птичката. Без да се замисля, 
му отговорих, че така тя се радва на пролет-
ния ден.

“Не позна! - отсече Хайтов. - Това е мъжкар, 
който пее любовна песен, за да приласкае 
женската. Тя трябва да е тук някъде на 20-30 
метра”. Точно така излезе. 

От Хайтов се излъчваше огромно въоду-
шевление, някакво своеобразно пиянство от 
чудесната природа, от слънчевата светлина и 
от бистрия синкав простор. Някак си с непод-
ходяща за това му настроение тъга заговори 
за тежката съдба на българомохамеданското 
население, някога през шестнадесети, се-
демнадесети и осемнадесети век подложе-

но на ислямизация с 
голяма жестокост от 
османските пороби-
тели.

На общоселската 
среща с хората от 
Манолич, пресел-
ници от Родопите, 
Хайтов спокойно, 
аргументирано и с 
голяма топлота раз-
каза за произхода 
им, за миналото им, 
за настоящето им. 
Направи ми ярко 

впечатление неговото умение да спечел-
ва аудиторията. Говореше просто, речта му 
беше изпъстрена с родопски думи и изрази, 
демонстрираше познаване на обичаите, на 
фолклора, на психологията на българомо-
хамеданите от Родопите. След четвърт час 
аудиторията беше изцяло спечелена. Хората 
слушаха с огромно внимание, благоговееха 
пред сладкодумеца.

След скромна вечеря нощувахме в някаква 
станция за отдих край с. Велислав. В стаята 
освен три легла и една чамова маса нямаше 
нищо друго. Хайтов отбеляза, че тази обста-
новка му напомняла за лесничейските годи-
ни. Увлече се да ми говори за Родопите и за 
“опитомяването” на сетивата си, за нейното 
море от била, върхове, долини и падини, от 
деретини и дерета, от гори и просторни по-
ляни. Много неща - шумове, цветове и фор-
ми, непочувствани през младите му години, 
сега го вълнували като отбрулени красоти.

Сутринта ядохме рибена чорба. Разбрах, 
че тя е най-любимото ядене на писателя, че 
заради такава вкусна чорба е готов да дойде 
пак на Камчия.

След обяд се срещнахме с децата от учи-

лището и с учителите. Похвали малките за 
това, че пеят, четат и пишат добре, сподели 
с тях, че пише книжка, в която ще разкаже за 
една ламя, която изпояла сума ти хора, овце, 
крави и телета. Хората се видели в чудо и ре-
шили да я трепят. Но се скарали едни други и 
станали за смях и срам, а ламята продължа-
вала да яде кой де й падне. Тогава едно дете 
говедарче, натоварило на магарето прахан, 
подпалило праханта, шибнало магарето да 
мине в пещерата, където дремела ламята, 
глътнала тя магарето заедно със запалена-
та прахан, но загоряла от вътрешен огън, се 
спуснала към реката да пие вода, ала селяни-
те били отбили водата, та ламята се мятала 
на сухо и т. н.

Заведоха ни на обяд по желание на Хайтов 
на открито, под една върба с виснали клони, 
затворили уютно пространство, с резедава 
виделина и прохладна сянка. Ядохме пър-
жена подлучена риба. Хайтов се хранеше с 
охота и живо разказваше случки от лесничей-
ския си живот.

Когато се разделяхме, Хайтов ми каза, че 
се безпокои от непоследователната държав-
на политика към това население. “Ще се из-
въдят някои калпави политици и държавни-
ци и всичко ще изпортят.”

Ето, че великият писател и родолюбец се 
оказа прав - дойдоха времена, когато такива 
политици и държавници разцепиха църква-
та, разединиха Съюза на българските писате-
ли, смачкаха фасона, самочувствието и само-
битността на българина.

Сега, като се връщам в спомените си за 
моите случайни срещи с Хайтов, най-ярко в 
съзнанието ми са запечатани неговите раз-
съждения за историческото значение на ста-
робългарския език и писменост, приобщили 
в далечните времена нашия народ към евро-
пейската цивилизация.

Найден АНГЕЛОВ,
Ловеч

Като студент в 
София през 1947 го-
дина живеех на ул. 
“Веслец” №14 при се-
мейството на Цвета 
и Стойно Маринов 
- брат на поета Лальо 
Маринов - Ламар. 
Хазяинът ми страда-
ше от епилепсия и 
често се налагаше да 
го придружавам из 
града. Брат му Ламар 
беше приятел с на-
родолечителя Петър 
Димков и уреди сре-
ща, която се състоя 
няколко пъти в дома 
на този непознат за 

мен човек. Удивих 
се на неговото вни-
мание към болния, 
тактичността, с която 
внушаваше оздравя-
ването. Слушаше вни-
мателно болния, дър-
жеше се приветливо 
и отзивчиво, насър-
чаваше го със съве-
тите си. И наистина - 
настана подобрение 
на здравословното 
състояние на моя ха-
зяин до пълното му 
оздравяване...

Веднъж, приве-
чер, прибирайки се 
към квартирата си, с 
хазяина забелязахме 
голяма тълпа от хора 
на ъгъла на “Донду-

Незабравими срещи с Хайтов

ПАМЕТНИ СРЕЩИ С ЧОВЕКОЛЮБЕЦА 
И ОБЩЕСТВЕНИКА ПЕТЪР ДИМКОВ

ков” и “Веслец”, къ-
дето от няколко дни 
багери и машини 
разчистваха терена 
за строеж на бъде-
щия Министерски 
съвет. Изведнъж за-
белязахме, че в цен-
търа на настаналата 
суматоха стоеше на-
шият болнолечител 
Петър Димков. Беше 
се изпречил пред 
огромната машина и 
повелително нареж-
даше на багериста да 
спре разкопаването 
на терена, където на-
около се намираше 
малка църквица.

- Тук някъде се 
намират костите на 

Васил Левски. Тук е 
погребан... Спрете! - 
с пълен с болка глас, 
силно възбуден, Дим-
ков със сетни сили 
правеше опит да спа-
си нещо свещено и 
уникално...

Едни от тълпата го 
оприличиха на пси-
хоболен, други на 
подпийнал, а трети 
бездушно очакваха 
развръзката. Дойдо-
ха някакви величия, 
пристигнаха и мили-
ционери. Уплашени, 
хората започнаха да 
се разотиват. Тръгнах-
ме си и ние със страх 
за нашия народен ле-
чител...
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Таньо ТАНЕВ

Стара Загора - 1994 г.

“В първата година на Дария, син на Асуира, 
от мидийски род, който биде поставен за цар 
на халдейското царство - в първата година 
на неговото царуване аз, Даниил, разбрах по 
книгите числото на годините, за което беше 
словото Господне към пророк Иеремия, че се-
демдесет години ще се изпълнят над опусто-
шения Йерусалим. И обърнах лице към Господа 
Бога с молитва и моление, в пост, вретище 
и пепел”... и ... “докле продължавах молитва-
та, мъж Гавриил, когото бях видял по-преди 
във видение, като прилете бързо, допря се до 
мене по време на вечерната жертва, вразуми 
ме, говори с мене и рече: “Данииле, сега изля-
зох, за да те науча да разбираш. Седемдесет 
седмици са определени за твоя народ и све-
тия твой град, за да бъде покрито престъп-
лението, да бъдат запечатани греховете и 
загладени беззаконията, за да бъде доведена 
вечната правда, да бъдат запечатани виде-
ние и пророк и да бъде помазан Светият на 
светиите. И тъй, знай и разбери:

От времето, кога излезе заповед за въз-
становяване на Йерусалим, до Христа Влади-
ка са седем седмици и шейсет и две седмици. 
И подир шейсет и двете седмици Христос ще 
бъде предаден на смърт, и съд не ще има, а 
градът и светилището ще бъдат разруше-
ни от народа на вожда, който ще дойде... И 
една седмица ще утвърди завета за мнозина, 
а в половината на седмицата ще престане 
жертва и принос, а на крилото на светили-
щето ще настъпи мерзост на запустение-
то, и крайна предопределена гибел ще пос-
тигне опустошителя”. /Дан. 8:1 ,2, 3,21 ,22, 
24,25,26,27/.

Това е записал синът Израилев от княжески 
род Даниил, пророк и мъдрец, управител “на 
цялата област Вавилонска и главен начал-
ник над всички мъдреци вавилонски /Дан.2:48/, 
живял и надживял царете Новохудоносор, 
Валтасар, Дарий и Кир Персийски по времето 
на Вавилонския плен на юдеите...

А ето какво е записала върху своите стра-
ници Историята, проследявайки изпълне-
ното с превратности реално историческо 
време на “Седемдесетте седмици” на пророк 
Даниил:

- На 9-ти и 10-ти Ав 3175 г. от “сътворе-
нието на света” по еврейската ера /3-ти и 
4-ти Август 586 г.пр.н.е./ Йерусалим и първи-
ят храм на Господа са разрушени, а евреите 
са откарани в плен във Вавилон, където пре-
стояват 49 години /586-537 г.пр.н.е./

В 537 г.пр.н.е. Кир /Кореш/, персийски цар, 
издава писмена заповед, с която разреша-
ва на юдеите да се върнат в Палестина, да 
възстановят Йерусалим и отново да пост-
роят храма на Господа /това е заповедта 
за дома Господен, а не за ново обществено 
устройство на Юдея и Йерусалим - б.а./. За 
целта са отпуснати пари от царската хаз-
на. Царският ковчежник Митридат връща 
по заповед на Кир взетите от Навохудоно-
сор свещени храмови съдове на завръщащи-

те се в Палестина евреи.
Около 200000 изгнаници се връщат от Ва-

вилон в Палестина и Йерусалим. Предвождани 
са от Зоровавел /Шешбацар/, Неемия, Мордо-
хей и др. Започва възстановяването на Йеру-
салим и строежът на новия храм на Господа. 
Едва започнал, строежът се прекратява от 
идването на Дарий I /521 г.пр.н.е./ по редица 
причини - сменят се царе, водят се войни, са-
маритяните искат, като вярващи в същия 
бог, в който вярват и юдеите, да участвуват 
в изграждането на новия храм, но получават 
отказ и започват да пречат и т.н. Четири 
години продължава изграждането на новия 
храм /втория храм - б.а./ - от 519 г.пр.н.е. до 
516 г.пр. н.е., и на 3-ти Адар /прибл. м. декемв-
ри/ 516 г.пр.н.е. храмът е завършен. На 26 Адар 
същата година Иисус и Зоровавел освещават 
храма и с това завършва “70 годишния пери-
од на изгнанието”, предсказан от пророк Йе-
ремия /ПИ 1:3/ и споменат от пророк Даниил 
/Дан 9:2/, т.е. 586-70 = 516 г.пр.н.е.

След тази година следва период на духовен 
упадък на юдеите, завърнали се в Йерусалим, 
продължил до възцаряването на АРТАКСРРКС 
I /Логиман/ - 465–425 г.пр.н.е. и до издаването 
на заповедта ново духовно и обществено ус-
тройство в Юдея и Йерусалим. Този период 
на духовен упадък е 59 години и свършва в 457 
г. пр.н.е.

И тъй като това е “седмата година на цар 
Артаксеркс I /Логиман/”, то това е заповед-
та, която получава от царя пророк Ездра за 
“изграждане на ново обществено устройство 
в Юдея и Йерусалим”. Ето защо от тази годи-
на започва големият период от “Седемдесет 
седмици” на пророк Даниил /Да 9:24/, който е 
490 благодатни години за еврейския народ и 
завършва в 34 г. от хр.е. /от н.е.-б.а./ Или 490 - 
57 = 33 + 1 =34 г. от н.е. /плюс 1 година, понеже 
няма”0ва” година в летоброенето/.

Това е периодът, в който “ще бъде покри-
то престъплението и загладено беззакони-
ето, за да бъде доведена вечната правда, да 
бъдат запечатани видения и пророк и да бъде 
помазан Светият на светиите” /Дан.9:24/

От 457 г.пр.н.е започват и следните по-
малки периоди, които, взети заедно, обхва-
щат също време от 490 години и последната 
година от това време също е 34 г.от н.е./

Периодите са: 7 седмици + 62 седмици + 1 
седмица.

Като се има предвид, че един ден за Господа 
е 1 година, когато наказва: “Ден за година ви 
давам”, то тези периоди по време се разпре-
делят така:

7 седмици х 7 дни х 1 год. = 49 години 62 сед-
мици х 7 дни х 1 год. = 434 години.

1 седмица х 7 дни х 1 год. = 7 години /земни 
години-б.а./

1. Период на първите 7 седмици /49 го-
дини/:

- Започва в 457 г. пр.н.е. и завършва в 
408 г. пр.н.е. С какво е характерен този пе-
риод? От 457 г. пр.н.е. до 408 г. пр.н.е. се 
извършва духовното възраждане на ев-
реите след вавилонския плен. Пророците 
Ездра и Нехемия полагат основите на но-

вото обществе-
но устройство в 
Юдея и Йеруса-
лим. Те сполучват 
в значителна сте-
пен да подчинят 
всички жизнени 
отношения на 
еврейския народ 
на буквата на за-
кона, да просмучат обществото с духа на 
библейския Юдризъм. /12/ Възниква “Ве-
ликият събор” или още “Великата синагога” 
- Кнесет агадол. Дейността на хората от “Ве-
ликия събор” се изразява в следното: “Бъде-
те внимателни при съденето, изкарвайте 
много ученици, правете огради, около Зако-
на” /12/.

Три са направленията на този девиз: съде-
бен, възпитателен и религиозно-законодате-
лен.

Съдиите се ръководят от законите на Пе-
токнижието, възпитателите възпитават мла-
дото поколение със съдържанието на свеще-
ните книги. За да стане четенето на светото 
Писание достъпно за всички класи на еврей-
ския народ, вместо старите писмени знаци, 
които се владеят от малцина, специално под-
готвени за целта четци, се въвежда “асирийс-
кото квадратно писмо”, което е една смесица 
от египетски, арамейски и др. писмени знаци. 
Този шрифт се употребява и днес в ръкопис-
ните свитъци на Тората и еврейските печат-
ни книги. За няколко години голяма част от 
юдеите добиват грамотност да четат светите 
книги. Старата писменост се запазва у сама-
ритяните.

При тях грамотността остава да е приори-
тет за малцина, макар да вярват в същия бог, 
в който вярват и юдеите. По това време, за 
да се запази св. Писание, се пристъпва към 
събиране и слагане в ред на еврейските ре-
лигиозни книги.

“Великият събор”, включвайки противно 
на самаритяните книгите на Пророците, на 
практика създава съвременния образ на св. 
Писание - БИБЛИЯТА, която по това време се 
състои от: Петокнижието на Мойсей, или То-
рата, Първите пророци /Историческите кни-
ги: Иисус Навин, Съдиите, книгите на Самуил, 
Царствата/ и на Последните пророци - три-
мата “големи пророци” Исай, Иеремия, Иезе-
кил и 11-те “малки пророци” от Осия, Амос, 
Даниил до Малахия. Останалите книги, как-
вито ги знаем днес в Библията, са включени 
допълнително в по-късно време./ /2/

В това е и главната заслуга на пророк Езд-
ра, заменил старите писмени значи със све-
щените писмени знаци на халдейската азбу-
ка и превел и написала свещените книги на 
тази азбука.

Или при Завършването на периода на 
първите “СЕДЕМ СЕДМИЦИ” ЙЕРУСАЛИМ е 
възстановен, вторият храм на Господа е из-
граден и осветен, а еврейският /Юдейският/ 
народ има своята нова писменост, грамот-
ност и книгата на книгите БИБЛИЯТА!

(Следва продължение)

СЕДЕМДЕСЕТТЕ СЕДМИЦИ
НА ПРОРОК ДАНИИЛ
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Св. Ап. Андрей Първозвани ( Андреевден)
1955 − умира проф. Александър Балаба-

нов, роден в Щип на 18 януари 1879 г.

Прор. Наум. Св. Филарет Милостиви
1347 − цар Иван-Александър издава гра-

мота на манастира „Свети Никола” в покрай-
нината Мрака, Радомирско. Затова е наречена 
Мрачка грамота. Благодарение на една под-
правена сръбска грамота за същия манастир, 
която професор Йордан Иванов намира в Хи-
лендар, се установява, че търсеният манас-
тир „Свети Никола” е лежал в радомирската 
покрайнина Мрака, близо до село Пещера, 
в местността Орешковец. Мрачката грамота 
на цар Иван Александър се съхранява в Хи-
лендар. Писана е на пергамент, с бързопис. 
Царският подпис е с едро завързано писмо, 
писано с киновар, сиреч червена боя. Най-
долу на пергамента е прикачен за коприне-
ни нишки добре запазен златен печат на цар 
Иван Александър. Мрачката грамота е важен 
книжовен, исторически и правен документ 
от XIV век.

1878 − умира Видинският митрополит Ан-
тим I, бивш български екзарх, роден в Лозен-
град през 1816 г.

1879 − в Орхание (Ботевград) се ражда 
Стамен Панчев. Завършва педагогическо 
училище в Кюстендил. Учител, директор на 
гимназия и деен читалищен работник. Пада 
на фронта през март 1913 г. Още през 1913 г. 
излиза посмъртно стихосбирката му „С перо 
и меч”. Там е прочутото му стихотворение 
„Сине мой” от четири осмостишни строфи, 
третата от които гласи:

Сине мой, живей със светлий спомен
на родолюбците деди,
гражданин бъди ти сявга скромен,
честен в мисли и дела бъди,
вярвай в идеали благородни,
с тях окрилен в мирен труд ил в бой
дай живота си за края родни. —
Българин бъди горд, сине мой!

Прор. Авакум
1901 − родена в Хасково е цигуларката 

проф. Недялка Симеонова, починала на 14 
март 1959 г.

Прор. Софония
1820 − роден в Сливен е Сава Добро-

плодни, учител, читалищен деец и драматург, 
умира на 19 април 1894 г.

1866 − излиза първият брой на в. „Маке-
дония” под редакторството на Петко Р. Сла-
вейков.

1889 − роден в Пловдив е писателят Стоян 
Загорчинов, умира на 31 януари 1969 г.

1919 − обнародван е „Закон за гарантира-
не свободата на събранията”, който за дълго 
внася спокойствие и взаимно зачитане меж-
ду разните партии на публични събрания. 
Една от първите мерки на правителството, 
дошло на власт чрез преврата на 9 септем-
ври 1944 година, е отмяната на тоя закон, 
приет навремето по почин на правителство-
то на Александър Стамболийски.

вършва Историко-филологическия факултет 
на Софийския университет. Още като студент 
сътрудничи на списанията „Мисъл”, „Българ-
ски преглед”, „Българска сбирка”, „Знание” и 
др. В тях печата разкази. През 1903 г. на сце-
ната на Народния театър се поставя пиесата 
му „Аз искам да живея”. Заедно с брата си 
Иван Данчов издава през 1936 година обе-
миста еднотомна „Българска енциклопедия”, 
вече библиографска рядкост. Никола Данчов 
е автор на десетки статии по въпросите на 
езика. Умира в София на 86 години.

1881 − родена в Пловдив е художничката 
Елисавета Консулова-Вазова.

1904 − в София е открито Музикалното 
училище.

1944 − БКП взема решение да иска отме-
нянето на тъй нареченото Четвърто мини-
стерско постановление от 23 ноември съща-
та година, автор на което е тогавашният ми-
нистър на отбраната Дамян Велчев, подпо-
могнат от Никола Петков. По силата на това 
постановление за офицери, подофицери и 
войници от действащата войска и запаса, кои-
то може да бъдат подведени под отговор-
ност по специалните закони на същата власт, 
но които изявяват желание да бъдат изпрате-
ни на фронта, всяко преследване спира през 
траенето на войната, а след това се предвиж-
дат опрощаване или минимални наказания 
за тях. При категоричната подкрепа на пред-
седателя на Съюзническата комисия, маршал 
Бирюзов, БКП се налага и Четвъртото поста-
новление се отменя на шести декември.

Преп. Сава Освещени и Нектарий Битол
ски

1854 − роден във Видин е Димитър Ми-
шев, просветител, общественик, умрял през 
1932 г.

1890 − роден в Свищов е художникът Ни-
кола Танев, починал на 23 юли 1962 г.

1916 − български войски влизат в Буку-
рещ.

Св. Николай архиепископ Мирликийски (Ни
кулден)

1642 − папа Урбан II провъзгласява София 
за седалище на Българската католическа ар-
хиепископия и назначава за архиепископ Пе-
тър Богдан Бакшев.

1880 − роден в Горна Оряховица е литера-
турният критик Иван Радославов, създател 
на Манифеста на българските символисти, 
починал на 5 октомври 1969 г.

1927 − в Кюстендил умира Ефрем Каранов, 
фолклорист и етнограф, действителен член 
на БАН. Роден през 1850 г. в Кратово. Първо-
начално образование получава в родния си 
град, после заедно с брат си Иван учи в бъ-
лгарското училище на Фенер, Цариград. В 
Одеса завършва гимназия и университет по 
филология. Учителства в Щип, където заме-
ства прочутия учител Йосиф Ковачев. След 
Освобождението се установява в Кюстендил. 
Учредява духовна семинария в Самоков. Учи-
телства в Кюстендил и София. Още като сту-
дент проявява интерес към етнографията. 
Автор на научни публикации. Превежда от 
полски поемата „Пан Тадеуш” от Адам Миц-
кевич.

1949 − умира писателят Елин  Пелин, ро-
ден в с. Байлово, Софийско, на 18 юли 1877 г.

Вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин
1878 − в Свищов се ражда Никола Дан-

чов, един от най-ревностните радетели за 
правилна българска реч, същински „страда-
лец на българската реч” по думите на Алек-
сандър Теодоров-Балан. Син на известния 
възрожденски живописец и сподвижник на 
Васил Левски, Георги Данчов-Зографина. За-

Стамен Панчев

Цигуларката проф. 
Недялка Симеонова

Литературният 
критик Иван 
Радославов

Сава 
Доброплодни

Ефрем Каранов Елин  Пелин

Елисавета Консулова-Вазова – автопортрет
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Доц. Искра Баева

Когато говорим за отношенията между толкова 
различни държави като България и Русия, сме из
правени пред необходимостта да посочим тяхното 
неравновесие – България е средноголяма и относи
телно млада (само на 130 години) държава, докато 
Русия е не само огромна, а найголямата държава в 
света. Това създава особени отношения, при които 
равноправните връзки изглеждат почти невъзмож
ни. За България Русия винаги е била или голяма опо
ра, или голяма опасност – това е същностният про
блем в двустранните отношения, който несъмнено е 
поважен за българската страна.

Никак не е случайно, че отношението на България 
към Руската империя, която покъсно се трансформи
ра в Съветски съюз, а сега е Руска федерация, играе 
огромна роля не само за мястото на нашата балканска 
държава в европейския концерт на международните 
отношения, но и за налагането на водещите тенден
ции, конфликти и поврати в българското политичес
ко, икономическо, идейно и културно развитие през 
последния век и половина. Тази специфика на бълга
роруските отношения се определя от съчетанието 
между много фактори. Найважният от тях е близостта 
– етническа, духовна, религиозна и културна, между 
българския и руския народ (ядро както на Руската им
перия, така и на Съветския съюз). А близостта придава 
на двустранните отношения особено висок емоцио
нален градус. Силната емоция се появява още преди 
Освобождението на България и се засилва след него, 
както личи от немалко творби на българската народна 
култура, а и от класическите произведения на литера
турата (с найярък представител Иван Вазов), очерта
ли събирателния образ на Русия като “Дядо Иван” и на 
руснаците като “братушки”.

Епизодичните опити на възродената през втората 
половина на 19 в. българска държава да изведе бъл
гароруските отношения от сферата на емоциите и 
да ги постави в рамките на интересите не завършват 
с успех. Напротив, този български следосвобожден
ски опит затвърждава тенденцията за емоционално 
противопоставяне между русофилство и русофоб
ство, която на свой ред оставя отпечатъка си върху 
българската история през целия 20 в.

Едно от доказателствата за голямата роля на русо
филството в българската история през 20 в. е особе
ната позиция на нашата страна по време на Втората 
световна война. Тогавашната българска външнопо
литическа ориентация е предопределена от двете 
национални катастрофи, сполетели държавата през 
второто десетилетие на 20 в. (първата е резултат от 
Междусъюзническата война от 1913 г., а втората е 
фиксирана в Ньойския договор от 27 ноември 1919 
г. между победена България и победителките от Ан
тантата), както и от единствената възможност за реа
лизиране на националните интереси, свързана с на
цистка Германия. При тези обстоятелства на 1 март 
1941 г. българският министърпредседател проф. 
Богдан Филов подписва Тристранния пакт в дворе
ца Белведере във Виена. Но за разлика от всички 
останали съюзници (сателити на Германия) българ
ското правителство не изпраща български войски 
във войната срещу Съветския съюз. Нещо повече, 
отново за разлика от всички страни от Тристранния 
пакт в българското общество русофилските нагласи 
са толкова силни, че след 22 юни 1941 г. комунистите 
съумяват да организират съпротивително движение 
в помощ на силно затруднената съветска армия на 
Източния фронт1. Българските саботажни действия, 
бойни групи и партизански отряди не са с размаха 
на националноосвободителното движение в Югос
лавия, Полша или Гърция, но те си остават уникално 

явление за страна, която е съюзена с нацистка Герма
ния и е постигнала националните си цели (присъе
динени, макар и временно, са Македония и Тракия, 
а през есента на 1940 г. в България се връща Южна 
Добруджа). Това става заради проруските нагласи на 
мнозинството българи.

Емоционалният вътрешнополитически спор за 
българското отношение към Русия и към руснаците 
е прекъснат за няколко десетилетия от следвоенни
те промени. България попада в сферата на съветски
те интереси, което извежда русофилската традиция 
в привилегирована позиция. През втората половина 
на 20 в. отношенията между България и Съветския 
съюз вече и официално стават определящи за раз
витието на всички обществени сфери – външната, 
вътрешната политика, изграждането на новата по
литическа система, образованието, науката, култу
рата. В изглеждащата унифицирана, но достатъчно 
сложна конфигурация на Източния блок (съюзът на 
СССР със страните от Източна Европа, предоставени 
му със съгласието на САЩ и Великобритания през 
19431944 г. за негова “сфера на влияние”) България 
сравнително бързо намира своето уникално място 
на найблизък и верен съюзник /сателит/ на СССР.

Ако проследим действията и изказванията на 
българските лидери от епохата на държавния со
циализъм, обърнати към Съветския съюз, ще видим 
обща тенденция, макар и реализирана с различни 
методи и изразни средства. Можем да си припомним 
популярните думи на Георги Димитров, че дружба
та със Съветския съюз е жизненоважна за всеки 
българин, като “слънцето и въздухът за всяко живо 
същество”, поведението на московския възпитаник 
Вълко Червенков2, а и уникалното съчетание между 
верноподанически изказвания и добре калкулира
но пазарене по икономическите ползи за България, 
демонстрирано от Тодор Живков3.

Българската “специфика” в отношенията със 
Съветският съюз като лидер на Източния блок е 
разбираема, когато направим сравнение с истори
ческите традиции на другите страни от блока. След 
21 август 1968 г. (когато войските на Варшавския до
говор прегазват “Пражката пролет”) България оста
ва единствената държава с автентична русофилска 
традиция, докато преди тази година подобни нагла
си е имало и в Чехословакия. При това България е 
държавата от Източния блок, чиято територия нико
га не е била в Руската империя или СССР (какъвто е 
случаят с части от Полша, Румъния, Чехословакия), и 
в която руските или съветските войски не са влиза
ли, за да спрат вътрешнополитически процес (като 
в Унгария, Полша, ГДР). Двукратното присъствие на 
руски или съветски войски на българска територия 
поскоро отговаря на обществените настроения 
– такива са те по време на Рускотурската освободи
телна война от 1877–1878 г. и 9месечното временно 
руско управление, а и в периода от септември 1944 
до декември 1947 г.4 Такива са българоруските от
ношения до времето, когато настъпва голямата кри
за на източноевропейския държавен социализъм, 
довела до коренни трансформации във външно и 
вътрешнополитическото развитие на целия Източен 
блок, както и до разпадането на Съветския съюз.

Проблемите в българосъветските отношения се 
появяват през втората половина на 80те години. И 
причините не са в идеологически разногласия или в 
охлаждането на приятелските чувства между българи
те и гражданите на Съветския съюз. Дори и при пос
ледната среща на двамата държавни глави, проведена 
на 23 юни 1989 г., Тодор Живков декларира: “Ние сме 
единствената република, която не ви е създавала, не 
ви създава и няма да ви създава никакви трудности.”5

Не така безоблачно изглеждат икономическите 

връзки. Както описва в спомените си тогавашният 
председател на Държавния комитет по планиране 
Станиш Бонев, още през лятото на 1984 г. при тради
ционното икономическо координиране съветските 
плановици обявяват, че предвидените за България 
“енергийно-суровинни ресурси” трябва да се нама
лят6. Те искат да нарасне българският принос за 
съветската икономика, а именно в добивната, стро
ителномонтажната индустрия, както и в доставките 
на селскостопански продукти и на стоки за бита. То
гава е договорено България да финансира и участва 
в изграждането на газопровода от Ямбург до запад
ната граница на СССР, а в замяна да получава приро
ден газ на пониски от световните цени.

Така още преди начело на КПСС да застане М. 
Горбачов проблемите в икономическите връзки 
са налице. А тази сфера е значително поважна за 
двустранните отношения от уверенията в лоялност 
и дружба на Тодор Живков. Българите усещат разли
ката на собствен гръб, когато намалените енергийни 
доставки довеждат до режим на тока в България по 
схемата: 3 часа със и 3 часа без светлина и топлина.

Истинското раздалечаване настъпва след 1985 
г., когато новият съветски екип, решен да се спра
ви с ниската ефективност на съветската икономика, 
рязко намалява помощите за страните от Източна 
Европа. Това е голям поврат в съветската политика, 
тъй като в следвоенния период Съветският съюз не
отменно заплаща политическата вярност на съюз
ниците си с икономически доставки – предимно в 
суровини и енергия. На Горбачов обаче тази цена 
изглежда прекалено висока и тежка за буксуващата 
съветска икономика, затова още на 24 октомври 1985 
г. той оповестява новия принцип “Приятелството 
си е приятелство, а сиренето е с пари!”7 Парите, за 
които става дума, са годишната съветска субсидия 
от 400 млн. р. за българското селско стопанство, 
които Живков е извоювал при срещата си с Леонид 
Брежнев на 20 септември 1973 г.8 С този нов принцип 
започва разпадането на Източния блок, защото за 
Източна Европа изчезва основният икономически 
интерес от съществуването му.

Заслужава да се припомни и нарастващата меж
ду 1987 и 1989 г. лична неприязън между Горбачов и 
Живков. Нейната кулминация са реплики от послед
ната им среща на 23 юни 1989 г., когато Живков пре
дупреждава: “Това, което става у вас, ме тревожи 
с факта, че преустройството на политическата 
система крещящо изпреварва преустройството на 
производителните сили.”9 Той не си затваря очите 
и за българските трудности: “Искам да ви кажа, че в 
процеса на преустройство ние имаме спад на тем-
повете на производство, напрежение на пазара и 
други подобни проблеми. Ние предвиждахме, че ще 
имаме трудности, но те се оказаха по-големи, от-
колкото очаквахме.”10

Отчаяният опит на Живков да спре разпадането 
на отношенията със СССР не успява. Не помага и ди
ректната заплаха: “Ще загине България, но ще загине 
и Съветският съюз.”11 В това отношение българският 
лидер се оказва прав само наполовина – Съветският 
съюз наистина изчезва две години покъсно, докато 
България – не. Трудностите обаче, с които страната 
се сблъсква в годините на прехода, са огромни и 
последиците им още не са напълно преодолени.

Горбачов очевидно не подкрепя възрастния бъл
гарски лидер Тодор Живков, а Живков на свой ред 
след 1987 г. започва да усеща, че съветското влия
ние е опасно както за него, така и за Блока. Иконо
мическите опасности за България се очертават след 
като Горбачов поисква (заедно с Унгария и Полша) 
доларизация на отношенията в СИВ. Така в годините 
на “перестойката” се оформя парадоксалното поло
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жение официалните български власти да засилват 
критиката си към Съветския съюз, а общественото 
мнение с нарастващ интерес да следи съветските 
вестници, списания и телевизия (предавана пря
ко по българската телевизия всеки петък), защото 
съветските медии са освободени от цензурата бла
годарение на гласността. И българското общество 
оказва натиск да се следва съветския пример.

Съветската гледна точка от това време може да 
се види в аналитични документи, подготвени под 
ръководството на Александър Яковлев. Те показват, 
че съветското ръководство е стигнало до извода, че 
СССР трябва да се оттегли от Източна Европа12. Съвет
ските политолози предвиждат следното: “Опитите 
да осуетим появяващите се тенденции ще бъдат 
равнозначни на това да воюваме с времето и с обек-
тивния ход на историята. В дългосрочна перспекти-
ва този вид стъпки ще бъдат обречени, а в кратко-
срочна ще означават изразходване на средства и ре-
сурси за една очевидно безнадеждна кауза. Усилията 
да се запази статуквото… ще легне като тежко бре-
ме върху нашата икономика, тъй като цената на за-
пазването на съществуващото положение ще нарас-
тва с времето.”13 Съветът е Съветският съюз да не се 
ангажира със съществуващите режими, тъй като това 
ще засили антисъветските настроения в региона. Ка
ква е алтернативата? Отговорът на анализаторите е: 
реформаторски ход напред (подкрепа за реформато
рите от управляващите партии или за бившите диси
денти, превръщащи се в опозиционери) или бездей
ствие. Политиката на последните съветски лидери 
следват последователно и двата подхода – в първия 
период на промените от 1989 г. правят първото, а със 
задълбочаването на преобразованията са принудени 
да преминат към второто. Съветските перестроечни 
анализи обясняват пасивността на съветската поли
тика в решителните месеци и години на прехода.

Смяната на Живков, извършена на 10 ноември 
1989 г. и със съветска помощ, предизвиква ускорена 
еволюция, важно място в която заема отношението 
към Съветския съюз. Новите политически сили, оли
цетворени от СДС, възникват на основата на диси
дентските организации, което обяснява негативно
то им отношение към близкото минало14. На преден 
план излизат забранените преди 1989 г., но същес
твуващи до 1944 г., а и след това като апокрифни, 
особено през 80те години, русофобски настроения. 
С пълна сили се възражда позабравеният русофил
скорусофобски диспут15.

Първите две социалистически правителства на 
Андрей Луканов продължават русофилската тра
диция от времето на Живков. Направен е опит за 
преориентация на българската външна политика на 
Запад, но без да се променят съществено отноше
нията с найважния партньор  Съветския съюз16. Но 
тази тенденция се оказва непродуктивна в новите 
условия. Първата и основна причина е, че социалис
тическото управление е твърде краткотрайно – пре
зидентът Младенов е принуден да подаде оставка на 
6 юли 1990 г., а министърпредседателят А. Луканов 
– на 29 ноември с. г. Втората причина е ускоряваща
та се промяна на обществените нагласи, особено в 
предизборната борба – дясната опозиция залага на 
антикомунизма, съществен елемент от който е русо
фобията и съветофобията.

Още през 1990 г. се появяват нови и се преиздават 
стари русофобски книги, които сочат като основно 
зло в цялата нова и съвременна българска история 
“Руската (респективно съветската) намеса”. Десните 
сили обвързват напредъка на България към парла
ментарна демокрация и пазарна икономика и сбли
жението с европейските структури със скоростта на 
отдалечаване от Съветския съюз.

Така още по време на мандата на Великото на
родно събрание (ВНС), в което абсолютно мнозинс
тво има БСП, се стига до сериозна промяна. В резул
тат на силната пропагандна кампания и след остра 
дискусия на 1 август 1991 г. БНС денонсира Договора 
за дружба, сътрудничество и взаимна помощ меж
ду България и Съветския съюз17. Така от найблизък 
съюзник България се превръща в първата страна 
от Източна Европа, която прекъсва договорните си 
отношения със Съветския съюз. Но това действие 

остава в сянката на горещите събития в Москва – не
успешният опит за консерватовнокомунистически 
преврат от 19–21 август 1991 г. и последвалото го са
моразпускане на СССР в края на същата година.

С идването на власт в края на 1991 г. на правител
ството на СДС, ръководено от Филип Димитров, Бълга
рия окончателно скъсва със следвоенната русофилска 
традиция. Русофобските нагласи в българската външна 
политика стават доминиращи. Особено ярко те са из
разени от министъра на външните работи Стоян Ганев, 
получил образованието си в Съветския съюз, който за
явява намерението си да съди СССР за преполагаеми 
нанесени на България щети.

Благодарение на целенасочената русофобска 
пропаганда до края на 1991 г. част от българското 
общество вече е искрено убедена, че в отношенията 
си със Съветския съюз след Втората световна война 
България е била губеща. Докато документите (архи
вни, статистически и др.), както и икономическите 
данни показват, че българската индустриализация 
е извършена със съветска помощ, че в български 
интерес са били и търговските отношения, а и най
важният пазар за българските стоки е съветски/рус
ки18. Към външнотърговската обвързаност на Бълга
рия от годините на държавния социализъм трябва 
да прибавим и нарастващата в годините на прехода 
българска суровинна и енергийна зависимост от Ру
сия. Това са условията, които очертават неминуеми
те щети, които носи на България външнополитичес
кият поврат от 1992 г.19

Очертаните накратко политически промени, 
осъществени в България в първите години на пре
хода, показват общата тенденция, при която бълга
роруските отношения стават заложник на полити
ческия императив. Те изживяват резки и дълбоки 
промени, чиято обща посока е придвижването им 
от откровеното русофилство към откровено русо
фобство. Тази тенденция може ясно да се проследи 
и при следващите български партийни управления 
– правителството на БСП, оглавено от Жан Виденов 
(1995–1997 г.), и правителството на СДС, оглавено от 
Иван Костов (1997–2001 г.).

В първия случай социалистическото управление 
се опитва да възстанови охладнелите българоруски 
отношения, но и да защити българските икономичес
ки интереси (става дума за борбата за пониска цена 
на природния газ и за отстраняване на посредниците 
при доставките на руски природен газ за България). 
Докато във втория правителството на СДС провежда 
откровено прозападна политика, съчетана с подоз
рителност и недоверие към Руската федерация.

Жертва на политическата поляризация са опити
те за възстановяване на българоруските отноше
ния. Нещо повече, пропагандата използва примери 
от двете страни като сигнал за опасност: напр. успе
хите на Комунистическата партия на Руската феде
рация на Генадий Зюганов, за да се поддържат ру
софобските настроения в България или българската 
зърнена криза от лятото на 1996 г., за да се посочи 
неефективността на социалистическото управление 
в предизборната борба в Руската федерация.

В началото на 21 в. започва нормализация на бъ
лгароруските отношения, съвпаднала и с появата 
на политическата партия на бившия български цар 
Симеон Сакскобургготски, който успява да преодо
лее политическото противопоставяне в България. 
Така отношението към Русия е изведено от сянката 
на вътрешнополитическия спор и започва нормали
зиране на двустранните отношения.

С други думи, въпреки че Република България и 
Руската федерация са изминали вече 20годишен път 
на преформулиране на своите отношения, те все още 
не са освободени от емоционалните предубежде
ния от миналото и от рефлексите тези отношения да 
бъдат използвани за идеологически и вътрешнопо
литически противопоставяния. Но тенденцията към 
сближаване, утвърдена от посещенията на Владимир 
Путин като президент и като премиер в България и на 
българския президент Георги Първанов и на премие
ра Сергей Станишев в Русия дава своите плодове. Към 
взаимноизгодното сътрудничество, преди всичко в 
енергийната област, между Руската федерация и Бъл
гария трябва да бъдат насочени усилията на отговор
ните политически и държавни фактори и в двете стра
ни. Найважни обаче са били и си остават културните 
връзки между двата народа, защото са и найтрайни и 
неподвластни на политическата конюнктура.

1 Народът против фашизма 1939/1945. Исторически очерк за 
антифашистата борба на българския народ по време на Втора
та световна война. С., 1983.
2 При учредяването на Коминформбюро през септември 1947 
г. в Шкларска поремба (Полша) Вълко Червенков казва: “При 
каквито и да е усложнения и конфликти в международната об
становка за България не може да има място за никакъв неутра
литет. Със Съветския съюз ние сме свързани на живот и смърт. 
Всеки, който не споделя на дело тая наша линия на безразде
лен съюз със Съветския съюз, е наш враг, враг на България.” 
Централен държавен архив (ЦДА), фонд 1 Б, опис 5, а. е. 17, л. 
58.
3 За специфичния подход на Тодор Живков към българо
съветските отношения вж: Баева, И. България и Съветският 
съюз след Втората световна война – прагматизмът на българс
ката позиция. В: България и Русия през ХХ век. Българоруски 
научни дискусии. С., 2000, 425433; Марчева, И. Тодор Живков 
– пътят към властта. Политика и икономика в България 1953
1964. С., 2000.
4 Като капитулирала страна от Тристранния пакт в България 
има окупационни съветски войски и Съюзна контролна коми
сия, но те не са възприемани като окупационни. През септемв
ри 1944 г. съветската армия преминава през българска терито
рия, но без да има военни сражения.
5  ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, а. е. 3667, л. 71.
6 Съветските представители предлагат съветските енергийно
суровинни доставки да бъдат намалени в сравнение с предви
дените за 1985 г., които възлизат на 11 630 хил. т. нефт и неф
топродукти. Всяка година по 800 български работници трябва 
да работят в СССР, а българските инвестиции в енергийноне
фтената промишленост да достигнат 500 млн. р., да нараснат 
българските доставки на хранителни и други стоки. Намалени 
са и съветските слитки и сляби за металургията – от 1600 т. на 
800 хил. годишно. Бонев, Ст. Времето в което живях и хората с 
които работих. С., 2001, 234235.
7  Стенограма от разговор на М. Горбачов с Т. Живков от 24 ок
томври 1985 г. – Ново време, 1995, кн. 6, с. 46.
8  Баева, И. “Сближението” между България и Съветския съюз 
(19631973). В: Баева, И. България и Източна Европа. С., 2001, 
106123.
9 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 68, а. е. 3667, л. 83.
10  Пак там, л. 63.
11  Пак там, л. 73.
12 Тези аналитични материали могат да се прочетат на англий
ски в поредицата бюлетини на международната изследовател
ска програма, посветена на Студената война. CWIHP. The End 
of the Cold War. Bulletin, 12/13, 2001. p. 5558. Те са въведени в 
научно обръщение в България от Витка Тошкова. Тошкова, В. 
Дирижираният крах на европейския социалистически Изток в 
края на ХХ век. В: Проблемът ИзтокЗапад. Историческа перс
пектива. С., 2003, 539558
13 CWIHP. The End of the Cold War. Bulletin, 12/13, 2001. p. 58.
14 Това може да се проследи в изследването: Симеонов, П. Го
лямата промяна 19891990. С., 1997.
15  Новите “стари” виждания в отношението към Русия про
личават на конференцията “България между Европа и Русия”, 
проведена на 1011 октомври 1997 г. Материалите й са издаде
ни през с. г.
16 Външната политика на България след 10. ХІ. 1989. С., 1997, 
2858.
17  Пак там, с. 62.
18  Марчева, И. Предизвикателствата на модернизацията в Бъ
лгария след Втората световна война. – Ново време, 1995, кн. 1, 
4760.
19 Негативните последици са преди всичко икономически. 
Ако до 1989 г. търговските отношения между СССР и България 
са били балансирани, то днешните между Руската федерация 
и Република България са в ущърб на България. Както показват 
данните на Министерството на икономиката, износът на Бълга
рия за Русия през 1997 г. е бил 392 600 хил. дол., докато вносът 
от Русия – 1 375 673 хил. дол. Това очертава външнотърговски 
дефицит в търговията с Русия за 1997 г. в размер от 983 073 хил. 
дол. Тенденция се задълбочава през следващите години, като 
през 2003 г. дефицитът достига 1 244 980 хил. долара.
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Световната конспирация срещу здравето

д-р Атанас ГЪЛЪБОВ

Д-р Гилен Ланкто, с 20-годишен стаж като 
флеболон (специалист по вените) и автор на 
бестселъра “Медицинската мафия: Как да се 
измъкнеш от нея и да възвърнеш здравето и 
парите си”, пише: “Медицинската система е съ-
щинска медицинска мафия, която създава 
болести и убива за пари и власт... Противно на 
това, което бихме искали да вярваме, медицин-
ските или политическите власти няма да дадат 
решението на проблема. Всъщност именно те 
са го създали и те искат да го поддържат...”

Тук бих искал да изясня един ключов по 
значение факт. Системата няма за задача 
да създава независимо мислещи човеш-
ки същества. Затова нас ни учат КАКВО, 

а не КАК да мислим! Чрез всички възможни 
средства у нас непрекъснато се насажда чув-
ството, че сме “жертва” на външни обстоятел-
ства, и сме подтиквани да предоставяме наша-
та отговорност в ръцете на друг. Така можем 
да бъдем контролирани много ефикасно от 
различни институции и организации - поли-
тически, военни, религиозни, медицински и 
пр. Хилядолетната история на човечеството е 
история на КОНТРОЛ на едни групи от хора 
над други или на едни индивиди над други с 
цел някаква печалба или изгода! Средствата 
и методите, чрез които се постига това, са раз-
нообразни и някои от тях разглеждам в книга-
та. От психологична гледна точка контролът 
над съзнанието се осъществява, като се 
използват основно емоциите на хората.
Д-р Уилям Сърджънт, психиатър, автор на кни-
гата “Битката за ума”, разяснява как става това: 
“В ума на много хора могат да бъдат насадени 
различни вярвания и убеждения, след като 
мозъчната функция е нарочно нарушена чрез 
провокиран страх, гняв или възбуда. Най-чес-
тите резултати от този предизвикан смут са 
нарушаване на способността за критична пре-
ценка и повишена внушаемост”. Ето защо на 
обществото непрекъснато се поднася “под-
ходяща” информация за събития, които стиму-
лират тези горепосочени емоции.

Основна грешка на хората е, че са оста
вили друг да ръководи съдбата им и да се 
“грижи” за здравето им! Най-лесният и уст-
ройващ ни начин е да търсим причината за по-
явата на болести извън нас - независимо дали 
това ще е вирус, бактерия или някакъв друг 
фактор от околната среда. Тази тенденция 
към съзнателна самозаблуда, за да избег
нем по този начин отговорността към са
мите себе си и усилието, необходимо за про
мяна, е в основата на неблагополучията на 
човешкия род! Хората искат, без да полагат ни-
какви грижи за здравето си и за усъвършенс-
тването си, да бъдат винаги във форма, ако е 
възможно, само с помощта на някое хапче.

Английският журналист и писател Дейвид 
Айк дава много точно обяснение за схемата, 
по която се осъществява манипулацията на чо-
вечеството във всички области на живота, за 
да се налагат решения, които иначе биха били 
отхвърлени от хората като неприемливи. Това 
е техниката, която той нарича ПРОБЛЕМ-РЕАК-

Системата на 
здравеопазването

ЦИЯ-РЕШЕНИЕ. Създа-
ва се проблем (не от 
обществото, а от тези, 
които искат да го кон-
тролират), като той 
трябва задължител-
но да всява страх и 
безнадеждност и да 
насочи вината към ня-
кого/нещо. Темата се 
подхваща от медиите, 
които чрез целенасо-
чени публикации или 
такива, търсещи ев-
тини журналистичес-
ки сензации, разгарят 
страстите и емоциите 
(предизвикват реак-
ция) и се стимулира 
обществото отчаяно 
да търси разрешение. Ето ви един актуален 
пример от здравеопазването: идва грипна 
епидемия и със страховити краски се описва 
какви усложнения може да има, колко хиляди 
жертви се очакват и пр. (това е проблемът). Хо-
рата, уплашени, започват да питат как могат да 
се предпазят (реакцията). И тогава идват “ан-
гелите спасители”, в случая фармацевтичните 
компании, и предлагат своите ваксини (реше-
нието). Д. Айк пише: “Причината, поради която 
ние сме контролирани, не е, че не притежава-
ме силата да решаваме сами съдбата си, а за-
щото отдаваме тази сила всяка минута от 
нашия живот. Когато се случи нещо, което не 
харесваме, ние търсим да обвиним някой друг. 
Когато възникне някакъв проблем в света, ние 
казваме: “какво те ще направят за това?” При 
което те, които всъщност са създали тайно 
проблема, отговарят на това искане, като пред-
лагат (своето) решение...”

Целта е с кадифени ръкавици под най-
благовидни предлози да ви измъкнат сво-
бодата да мислите и да решавате сами за 
себе си и да ви наложат това, което опреде-
лено е вредно за вас и децата ви, без да се 
съпротивлявате, дори и сами да го пожелае-
те! За да бъде осъществена на практика тази 
политика в здравеопазването, съзнанието на 
обществото трябва да е обработено по съотве-
тен начин. Тъй като лекарите са естествените 
дистрибутори на фармацевтичната индустрия, 
именно чрез тях фирмите разчитат да наложат 
своите лекарства. Затова, от една страна, сис-
темата формира у лекарите определен на-
чин на мислене. От друга, тя непрекъснато
промива ума на всички останали - настоя-
щи и потенциални пациенти, както по от-
ношение на предлаганите терапии, така и 
по отношение на статута на лекаря. Нас ни 
програмират да се подчиняваме на правила и 
закони, които привидно са създадени в полза и 
за благото на обществото, но всъщност служат 
на интересите на индустрията като цяло и на 
подчинената й политическа машина. Сега па-
циентът е този, който обслужва индустрията, а 
би трябвало да е точно обратното!

Въпреки че много се говори за превантивни 
мерки, на практика не се извършва почти ни-

каква дейност в тази насока! Повечето боле
сти са предотвратими чрез разумен на
чин на живот и лечими със средствата на 
природната медицина. Това не означава, че 
конвенционалната медицина няма какво цен-
но да предложи. Микрохирургията и новите 
щадящи хирургични техники са едно чудесно 
постижение. Неоспорим е фактът, че благо-
дарение на усъвършенстването на техниката 
и многобройните открития в областта на фи-
зиологията, биохимията, неврологията и пр. 
“героичната медицина” постигна значителни 
успехи при овладяването и лечението на теж-
ки и спешни случаи, травми и животозастраша-
ващи състояния. Дори и тук обаче възможнос-
тите за лечение биха се подобрили значително, 
ако се въведе например широко приложение-
то на хомеопатията. Аз лично не познавам друг 
терапевтичен метод, който да дава такава въз-
можност за бързо възстановяване след пре-
карани операции, травми, посттравматичен 
стрес синдром. Той може да се окаже дори 
животоспасяващ в определени случаи. Българ-
ски колеги със значителен лекарски стаж вече 
са имали възможността да наблюдават голе-
мите предимства на съчетаното прилагане на 
алопатия и хомеопатия при опасни за живота 
състояния.

Бих искал все пак да обърна внимание и на 
факта, че много от тези кризисни ситуации са 
предотвратими по принцип, защото възникват 
главно в резултат на безумния и саморазруши-
телен начин на живот на хората - военни конф-
ликти, атентати, злоупотреба с алкохол, нарко-
тици и пр.!

Един съществен недостатък на съвре-
менната официална медицина е липсата на 
всеобхватна концепция за същността на 
понятията здраве и болест. Определението 
на Световната здравна организация (СЗО) за 
здраве е: “състояние на пълно физическо, пси-
хическо и социално благополучие, а не само 
отсъствие на болест или недъг”. Подобна фор-
мулировка обаче е неясна и непълна (вж. Глава 
3.). Конвенционалното лечение обикновено 
се извършва не според ясни принципи и за-
кони, а според хаотично прилагани случай-
ни открития, които най-често имат твър-
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провинции е нараснала неколкократно. Трябва 
да се подчертае, че преди обединението в ГДР 
имаше много малък брой лекарства на разпо-
ложение...”

Вероятно вече сами сте се убедили, че ог-
ромната част от медикаментите не лекува, а 
дори напротив - често предизвиква допълни-
телни усложнения и заболявания. Антибиоти-
ците досега са спасили не един човешки живот, 
но видяхме до какви нежелани ефекти доведе 
безотговорната им и много често неоправда-
на употреба. Бактериите станаха резистентни 
на повечето от тях, а гъбичните заболявания 
придобиха невиждана масовост. Самите анти-
биотици понякога разболяват с продължител-
ни последствия и дори могат да служат като 
хранителна среда на някои микроби.

Лекарите непрекъснато са атакувани от раз-
лични фирми, производителки на алопатични 
лекарства и ваксини, които предлагат поред-
ния си продукт, превъзнасяйки “добрите” му 
качества, а в същото време ловко отбягвайки 
въпроса за задълбочени проучвания върху 
краткотрайните или още по-важно -  дълго-
трайните му странични ефекти. Независимо от 
много�ройните им нежелани въздействия 
и липсата на траен лече�ен резултат меди-
каментите се представят като неиз�ежно 
зло - фармацевтичната индустрия иска да 
ни накара да повярваме, че �ез масовото 

им приложение светът не �и оцелял.
Тривиални проблеми се превръщат в сериоз-

ни болести чрез създаване на нови диагнози 
и, разбира се, започват да се “лекуват” с ало-
патични средства. Дори естествени периоди 
от живота на човека като например бремен-
ността при жената са превърнати в болестно 
състояние, а актът на раждане - в травмиращо 
преживяване. На Запад често се извършват не-
нужни оперативни интервенции и се дават, без 
да се налага в действителност, силни болкоуспо-
коителни. В последните 10-15 години масовост 
доби вредната практика да се прави, в много 
случаи, без да има реални основания за това, 
хистректомия (отстраняване на матката) на 
жени все още в детеродна възраст, които вече 
имат деца. Като причина се изтъква наличието 
например на малко миомно възелче. Жените 
са убеждавани, че е разумно да се подложат на 
тази операция, “за да нямат проблеми в бъде-
ще”. При някои това обаче означава цялостно 

де ограничен периметър на приложение. 
Продължават да властват остарели теории, 
които се толерират само защото са изгодни за 
материалистическо-механистичния модел и за 
силите, които го подкрепят.

Д-р Г. Станков пише в книгата си “Универсал-
ният закон”: “Състоянието на медицината в края 
на това хилядолетие е такова, че не й позволява 
да обясни по задоволителен начин възниква-
нето (патомеханизмите) на кое да е за�оля-
ване. Това заключение е болезнено, но необхо-
димо. Достатъчно е да хвърлим поглед в някой 
стандартен учебник по медицина, например в 
настолната за американските лекари Книга на 
Харисън - ”Принципи на вътрешната медицина”, 
за да се убедим в това. Няма почти никаква ефи-
касна лекарствена или друга терапия на хронич-
ни заболявания, които съставляват над 90% от 
всички заболявания в развитите страни...

В пълен противовес на експоненциално 
растящите разходи за здравеопазване реални-
те успехи в медицината са много малки и става 
все по-ясно, че много тенденции сочат в об-
ратна посока. Така например увеличението на 
средната продължителност на живота, която е 
най-меродавният параметър за ефективността 
на медицинското обслужване, стагнира в раз-
витите западни страни от няколко години. В из-
точноевропейските страни тя дори е намаляла 
значително (най-вече се е увеличила детската 
смъртност), и то въпреки масовото 
нахлуване на модерни “ефектив-
ни препарати”, каквито преди това
нямаше. Големи епидемиологични 
изследвания от последните годи-
ни доказват, че инцидентността 
(степен на появяване) на повечето 
ракови форми е нараснала в САЩ и 
в други страни през последните 10-
20 години, въпреки че средствата за 
ранна диагностика и профилактика 
непрекъснато растат.”

Усилията и разходите за “борба с 
болестите” се увеличават непрекъ-
снато, а същевременно резултатите 
са далеч под очакваното. Ако здравеопазва-
нето и медицината наистина се развиваха в 
положителна посока, както се твърди, естест-
вено е да намалява и броят на болните. Но ста-
ва точно обратното. Защо? Защото здравео
пазването в световен мащаб е въведено 
в порочен кръг с псевдолечение и липса на 
адекватна профилактика. Както пише д-р 
Станков: “...фармацевтичната индустрия сама 
си създава потреблението и расте като рак... 
В бившата Източна Германия броят на хронич-
но-имунологичните заболявания като алергия, 
невродермит, астма и прочие, е нараснал след 
обединението, въпреки че замърсяването на 
околната среда, считано за важен фактор за 
тези болести, значително е намаляло. Това по-
казват резултатите от едно голямо епидемиоло-
гично изследване, публикувани наскоро. То не 
дава никакво обяснение на причините. Между-
временно през последните десет години кон-
сумацията на лекарства в източногерманските 

Издател: академик АтАНАс ПАНче� - член на Руската родова академия (РА)
Сайт на Българска 

родна партия
www.bg-rodna.org

Проектант
на главата
на вестника и
гер�а на БРП
художник
Христо танев

ГЛАВЕН РЕДАКТОР 
Мария стаева

ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Ася Кръстева

РЕДАКЦИОНЕН КОЛЕКТИВ:
Рени Радева

Антоанета Андонова
Николай Кафтанджиев 

АДРЕС НА РЕДАКЦИяТА:
1172 софия

ж. к. Диана�ад
ул. Никола Га�ровски  N1

Хотел Диана 1, ет. 6, ап. 62
тел.: 02 962 16 85,

02 962 16 86, 02 962 16 87
е-mail: rodimenie@abv.bg
www.rodovo-imenie.org

ISSN 1312-7063

Издателска къща 
“Новата цивилизация” еООД - софия

Уникредит Бул�анк
IBAN: �G04UNCR96601031647309

ВIC KOD: UNCRBGSF

ОТДЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
И АБОНАМЕНТ: 0888 693 359

Атанас РАЛче� ПАНче�
(за пощенски услуги)

Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии хонорари не се изплащат.

влошаване на здравето и поява на болестни 
симптоми.

Преди няколко години колега ми се оплака, 
че искал да практикува акупунктура в спешно-
то отделение, където работи, но началникът му 
категорично отказал и го предупредил недву-
смислено, че ако това стане, ще трябва да си 
събира багажа.

Не е желателно хора, които се избират на 
отговорни ръководни постове в здравеопазва-
нето да имат самостоятелно мислене и въобще 
да могат да мислят извън поставените рамки; 
важното е да се подчиняват на системата и на 
тези, които я контролират! Медицината е о�-
ласт, в която се изисква конформизъм и се 
проявява силна нетолерантност към мне-
ние, което е различно от “официалното”. 
самите лекари нямат достатъчно информа-
ция за това, което в действителност става 
зад кулисите в здравеопазването, а когато 
не са съгласни или пък знаят истината, в по-
вечето случаи са принудени да премълча-
ват. Постановката е такава, че не дава въз-
можност за инициатива извън стандартите, 
осо�ено в �олниците. На тези, които се ос-
меляват да критикуват системата и да из-
разят различно мнение или положително 
отношение към “алтернативните” терапии, 
не се гледа с до�ро око.

Понякога медицинските институции, използ-
вайки властта, с която разполагат, 
превръщат истински терапии като 
акупунктура и хомеопатия в при-
датъци на вече създадената вредна 
система, като налагат тяхното прак-
тикуване по алопатичен начин, т. е. 
в определени тесни граници, без 
да се обръща внимание на филосо-
фията, която стои в основата им, и 
която всъщност ги прави толкова 
ефикасни. Такъв е например случа-
ят с акупунктурата в Канада според 
разкритията на д-р Г. Ланкто. У нас 
има опити по същия начин да се 
подходи към хомеопатията.

Вниманието на алопатията е насочено изклю-
чително към физическото тяло независимо от 
претенцията, че се лекува целият човек. Ролята 
на лекаря най-често е сведена до тази на ме-
ханик, който поправя или сменя повредената 
част. При този подход индивидуалността на 
човека, търсещ здравна помощ, е почти из
цяло пренебрегната. съвременната медици-
на лекува “�олести”, а не �олни хора и затова 
постиженията й са твърде далеч от очаквано-
то. специалистът о�икновено е човек, който 
знае много, но в една твърде ограничена о�-
ласт. Концентрирайки се само върху един ор-
ган или система, той изпуска от поглед целия 
човек и причините, които са довели до раз-
витието на съответното �олестно състояние. 
Известният американски неврохирург Харви 
Къшинг е казал: “Лекарят тря�ва да о�ръща 
внимание не само на �олния орган, дори и не 
само на целия човек; той тря�ва да разглеж-
да човека в средата, в която живее.”
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Васил КАНИСКОВ

(С разрешение на 
Елма - на С. и по ней-
на молба, със споде-
лено удивление, че 
предпочитанието 
й към това цвете 
бе формулирано от 
Него още преди тя да 
го изрече гласно.)

Вие се изненадва-
те, че за всяко цве-
те се изказвам със 
суперлативи. Но, 
кажете ми, има ли 
друг вариант, след 
като всяко същество 
е наистина уникал-
но? Ако можехте да 
навлезете в Хиперв-
селената без повече 
въпроси, щяхте да 
добиете представа и 
за белия крем.

Представете си 
проявеното битие 
в развитие - кремът 
представлява имен-

но това. Представата 
за крема се е роди-
ла още с раждането 
на Хипервселената. 
Няма по-прекрасно 
и чисто създание в 
Хипервселената от 
бялата роза. Тя изра-
зява положителния 
полюс на тази Вселе-
на – милостта, докато 
негативният полюс, 
абсурдът, се отразява 
най-красиво в белия 
крем. Така че розата 
и кремът са антиподи 
в рамките на Христо-
вата Вселена.

Ясновселената - 
Мировата Душа - не 
обича абсурда. Този 
принцип Христос 
дължи на Абсолют-
ния дух - на Отца 
Си. Творчеството по 
начало носи абсурд, 
но е нещо повече от 
него. Това не пречи 
Христос и Отец Му 
да са едно, но все пак 

Отец е по-голям от 
Сина Си. Това, което 
отличава Христос на 
единия полюс е тък-
мо абсурдът - нощта 
на Козирога, в която 
се роди преди 2000 
години. Той по нача-
ло се яви като един 
абсолютен абсурд за 
тогавашното, пък и 
за сегашното, и даже 
за бъдещото обще-
ство. На всички пре-
тенциозни и “бого-
помазани” Той каза: 
“Който иска да спаси 
душата си, ще я погу-
би!” Сега ще се спра 
на първата доминан-
та на Христовия аб-
сурд, концентрирана 
в това твърдение. Бе-
лият крем отразява 
по един удивителен 
начин тъкмо тази 
сентенция.

Няма да обясня-
вам връзката меж-
ду формата на това 

цвете и тази велика 
идея. Мога да кажа 
само, че подарява-
нето на белия крем 
носи предимно това 
най-благородно при-
знание: “Готов съм да 
положа и душата си 
за тебе!”

Б о ж е с т в е н а т а 
приказка за цветята 
е недовършена! На-
званията на растени-
ята, без тези на мака, 
розата и карамфила 
(калофилата), плюс 
играта с думата ма-
щерка, имат алего-
рично значение само 
на български език.

Из “РОМОН ОТ 
БОЖЕСТВЕНАТА 

НАУКА”
От книгата 

“БИЛКИТЕ в 
България, Европа и 

по Света” – том 1

Росица ДИМИТРОВА

Биодинамична ферма

Биодинамичното земеделие се базира 
на два основни принципа:

1. Принципът на разнообразието, като 
противоположност на „специализирано-
то” селско стопанство. 

2. Принципът на децентрализацията. 
Основна и неразчленима единица е авто-
номната ферма. Не съществува централи-
зирано управление на отделните ферми. 
Всяко стопанство е една самостоятелна 
жива индивидуалност, която сама търси и 
избира собствен път.

Ако погледнем фермата отстрани, ще 
видим, че тя включва разнородни на пръв 
поглед части: гори, пасища, ниви с раз-
лични житни култури и зеленчуци, крави, 
овце, птици, пчели, отглеждат се билки за 
приготвяне на торове и препарати. Цяло-
то стопанство, заедно с хората работещи в 
него, представлява жив организъм. Няма 
две еднакви ферми, както няма и две една-
кви живи същества. „Едно напълно здра-
во стопанство, би трябвало само да про-
извежда всичко, което му е необходи-
мо. Всички торове, билки или каквото и да 
е внесено отвън, трябва да се възприемат 
като лекарство за една болна ферма” - това 
е идеалът, който Щайнер дава за биодина-
мичното стопанство. Изключително важно 
е човекът, който ръководи стопанството, 
да умее да балансира разнородните дей-
ности. За установяване на необходимата 
хармония, добре е да се работи с желание 
и любов. Не бива да се забравя, че расте-
нията и животните чувстват отношението 
на хората към тях и реагират по съответен 
начин.

Почвата

Обикновено се смята, че почвата е прос-
то една материална субстанция, вклю-
чваща определени органични елементи. 
В действителност земната почва не само 
съдържа интензивен живот под формата 
на своя специфична организация, но тя 
притежава и един активно действащ аст-
рален принцип.

Всички влияния, които идват към нас от 
далечните простори на Космоса, действат 
върху почвата. Външните планети Марс, 
Юпитер и Сатурн влияят предимно на си-
лициевите скали, намиращи се в земята, 
като от своя страна силицият отразява 
тези влияния нагоре към почвата. Вътреш-
ните планети Венера, Меркурий и Луна 
действат върху варовиковите съставки на 
земята. Глината е посредникът, който носи 
в себе си слънчевото въздействие. Тя обе-
динява влиянията на двете групи планети 
и чрез комплекса хумус-глина става въз-
можно възприемането на тези влияния от 
растенията. Хумусът е „природната мисъл, 
интелекта” на почвата. Той е най-важното 
лекарство за нея.

Хармонията на звездните въздействия 
е необходима, за да може растението да 
се развие по правилен начин. Ако бъде 
нарушена тази хармония, растението бо-
ледува. Например при интензивната упот-
реба на азотни торове не само се наруша-
ва естествения баланс на почвата, но се 
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променя и физиологията на растежа. Азотът 
и растежните хормони форсират прекомер-
ното нарастване за сметка на узряването на 
плодовете. Азотът навлиза в земята като „ек-
сплозия” за растенията, тъй като това е чисто 
минерална съставка, несвойствена за жива-
та материя. Коренът губи сетивната си спо-
собност за връзка с земята. Той трябва да по 
лучава силите си от Марс, Юпитер и Сатурн, 
а при използване на минерални торове, той 
се обезчувствява.

Растенията

В растителното семе е внедрено влияни-
ето на целия космос, откъдето се получава 
и специфичната форма на зърното. Веднага 
щом бъде засадено, външните земни сили за-
почват да действат върху него и постепенно 
семето отхвърля космическите влияния за 
сметка на земните. Така под въздействието 
на земните сили се оформят стеблото, листа-
та, пъпките и т.н. Но листата на растението не 
биха били зелени, ако космическата сила на 
Слънцето не живееше в тях. При цветовете 
влиянията на Космоса са многообразни. На-
пример слънчогледът обединява космичес-
ката сила на Слънцето и Юпитер в цветовете 
си. Синият цвят на цикорията отразява вли-
янието на Сатурн, допълващо това на Слън-
цето. Най-общо може да се каже, че в корена 
е заложена космическата същност на расте-
нието, а в стеблото, листата, цвета - земна-
та част. Слънчевият елемент е посредник 
между тях - той е активен в цялото растение. 
При отглеждането на различни земеделски 
култури много важно е те предварително да 

се познават и сто-
панинът да умее 
да балансира чети-
рите основни еле-
мента: светлина, 
топлина, въздух и 
земя. Различните 
групи растения са 
под преобладава-
щото влияние на 
някой от тези еле-
менти.

Схема 1. Влияния на 
планетите в расти-
телния свят.

Водата

Водата, която се използва в биодинамич-
ните ферми за напояване, преминава през 
специално построени водоскоци, при които 
се имитира естественото движение на во-
дата от планинския ручей до равнината. По 
този начин водата се обогатява със слънчева 
енергия и се динамизира /виж сх. 2/.

Биодинамичен календар

Биодинамичният календар е плод на мно-
гогодишни космически и земеделски на-
блюдения на госпожа Мария Тун и нейните 
сътрудници. Планетите от Слънчевата сис-

и за най-близката до нас планета - Луната, 
която много силно влияе върху развитието 
на растенията. Времето за въртене на Луна-
та около Земята е 27,3 дни. Когато тя стигне 
до най-ниската точка от орбитата си, пред 
съзвездието Стрелец, тя става асцедентна. 
Започва период в който растенията жи-
веят предимно в тяхното въздушно об-
кръжение. Силите и соковете на растения-
та се изкачват нагоре към периферните им 
части. Плодовете, събрани в такъв период, 
се запазват по-дълго пресни, съхраняват 
аромата и вкусовите си качества. Коледно-
то дръвче, отсечено в този период, остава 
дълго време свежо и зелено, без да опадат 
игличките му. За облагородяване на плодни 
дръвчета, трябва да се избират дати ПЛОД 
в този период. Времето, когато Луната е ас-
цедентна, не е подходящо да се секат дърва 
за огрев. 

Точно след 14 дни Луната влиза в съзвез-
дие Близнаци и става десцедентна. През 
този нов период силите и соковете на рас-
тенията се събират в подземните им части. 
Растенията се ориентират към земята. Това 
е благоприятен период за пресаждане на 
разсад, тъй като растенията бързо форми-
рат нови корени. Освен това се препоръчва 
разпръскване на тор по нивите, също така 
и обръщане на зеления тор. Това време е 
подходящо за сечене на дърва за горене. 
Прибирането на реколтата от коренопло-
дите - моркови, цвекло и картофи, трябва 
да се извършва когато Луната е десцедент-
на. Това е благоприятен период за кастрене 
на дървета и живи плетове.

Дни за сеене и плевене
Най-общо казано дните, които са бла-

гоприятни за засяване или пресаждане 
на даден вид растения, съвпадат с еле-
мента, който е доминиращ при тях. Това 
е дадено в таблицата по-горе. Например, 
най-подходящ ден за пресаждане на до-
мати е кръстосания Лунен ритъм: от една 
страна да е десцедентен период и от друга 
страна деня да е ПЛОД и Луната да бъде в 
съзвездие Лъв. При всяко движение на Зе-
мята космическите сили проникват в нея. 
Те влияят положително или отрицателно 
върху засяването и израстването на зе-
ленчуците. Ако поради дъждовно време 
или по някаква друга причина не можем 
да спазим точните дати за сеене, дадени 
в биодинамичния Календар, то след това 
можем да вземем допълнителни мерки 
да заздравим посевите. Например такава 
мярка е, ако плевим по определен начин. 
Обикновено 9 дни след сеитбата Луната се 
връща в същия тригон на космически въз-
действия, подобен на този, в който сме за-
сели. Този ритъм трябва да бъде използван 
при плевенето за да се подсилят космичес-
ките въздействия. Сутрин почвата издиша 
своето дихание, а следобед вдишва. През 
влажните периоди, ако се плеви сутрин 
при дати ЦВЯТ или ПЛОД, може да се изпа-
ри голяма част от влагата в почвата. При 
сухи периоди трябва да се плеви вечер на 
дати ЛИСТ или КОРЕН с цел да се повиши 
влажността на почвата.

тема оказват голямо 
влияние върху раз-
личните етапи от раз-
витието на растения-
та и животните. Лу-
ната, обикаляйки по 
своята орбита, пре-
минава през всички-
те дванадесет зоди-
акални съзвездия за 
по-малко от месец. 
През отделните дни 
тя внася различни 
„живителни” сили в 
определени части 
на растенията. Съоб-
разявайки се с тези 
влияния, можем да 
стимулираме покъл-
ването, израстване-
то, плододаването и 
т.н. Биодинамичният 
календар намира ши-
роко приложе ние в 
пчеларството и пре-
работката на мляко. 
В календара дните 
условно са разделе-
ни на четири големи 
групи в зависимост 

от елемента, който преобладава:

Слънцето преминава през пълния кръг на 
зодиака за една година. Влизайки в съзвез-
дие Стрелец, то става асцедентно и остава 
такова, докато обиколи знаците на зодиа-
ка до края на Телец. Преминавайки пред 
съзвездията от Близнаци до Скорпион, то е 
десцедентно. Всички планети от Слънчевата 
система следват този модел на поведение. 

А именно, по време на едната половина от 
пътя си - те са асцедентни, а през другата 
половина - десцедентни. Например Сатурн 
изминава пътя по своята орбита за около 30 
години, 15 от тях той носи характеристиките 
на асцедентна планета, а останалите 15 годи-
ни на десцедентна. Юпитер обикаля за 12 го-
дини, от които разграничаваме два периода 
по 6 години съответно асцедентни и десце-
дентни. Всички планети, които преминават 
пред съзвездията Стрелец, Козирог, Водо-
лей, Риби, Овен и Телец разглеждаме като 
асцедентни в календара на г-жа Мария Тун. 
И аналогично, когато планетите преминават 
пред съзвездията Близнаци, Рак, Лъв, Дева, 
Везни и Скорпион, носят характеристиките 
на десцедентност. Тази закономерност важи 

Схема 2. Движение на 
водата във водоскока
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С минаването на годините седемте ми дру-
гари моряци започнаха все по-често да идват 
във Фусан. Той беше разположен на югоизточ-
ния бряг, където климатът беше по-мек. Но 
по-важно от климата бе, че от целия Чосон той 
беше най-близко до Япония. Оттатък тесните 
проливи, малко по-далече, отколкото можеше 
да види окото, се намираше единствената наде-
жда за избавление, Япония, където без съмне-
ние понякога идваха кораби от Европа. Много 
ярко виждам пред себе си тези седем състаре-
ни вече мъже по скалите на Фусан да се взират 
с копнеж отвъд морето, по което никога вече 
нямаше да плават.

От време на време се виждаха японски джон-
ки, но нито веднъж не се мярна на хоризонта 
познатия топсел на стара Европа. Години идва-
ха и отминаваха и седемте моряци, както и аз 
и принцеса Ом, стигнали старостта след сред-
ната възраст, все по-често насочвахме стъпки-
те си към Фусан. А с идването и отминаването 
на годините ту един, ту друг не се явяваше на 
обичайното място. Пръв умря Ханс Амден. Якоб 
Бринкер, който скиташе заедно с него, донесе 
вестта. Якоб Бринкер бе последният от седем-
те и беше почти деветдесет годишен, когато 
умря, след като надживя Тромп само с две годи-
ни. Много добре си ги спомням и двамата, към 
края, съсипани и грохнали, с просяшки дрипи и 
с просяшки чаши, да се препичат един до друг 
на скалите, да си разправят стари истории и да 
се кискат като деца. И Тромп пак и пак разправя-
ше как Йоханес Маартенс и моряците ограбили 
кралете на планината Табонг, а всеки от тях бил 
балсамиран в златен ковчег с по едно балсами-
рано момиче от двете страни, и как тези древни 
величия се разпаднали на прах за един час, а 
моряците псували и се потили, докато начупят 
ковчезите.

Колкото сигурна била плячката, толкова си-
гурно било и стария Йоханес Маартенс да из-
бяга и да преплува Жълто море с тази плячка, 
ако не била мъглата на другия ден, в която се 
загубил. Тази проклета мъгла! За това имаше съ-
чинена песен, която мразех, но я чувах из целия 
Чосон до смъртния си час. Ето два реда от нея:

На западняците мъглата гъста
над върха Хен се бави мрачно.
Четиридесет години бях просяк в Чосон. 

От четиридесетте, които бяхме изхвърлени на 
брега, само аз бях останал жив. Принцеса Ом 
бе замесена от същото несломимо тесто и ние 
стареехме заедно. Към края тя беше дребничка, 
съсухрена, беззъба бабичка; но все още си ос-
таваше същата чудо жена и пазеше моето сърце 
в своето до самия край. За седемдесетгодишен 
старец аз бях все още много силен. Лицето ми 
се беше сбръчкало, жълтата коса − побеляла, 
широките ми рамене се бяха свили, но въпре-
ки това голяма част от силата от моряшките ми 
дни бе останала в смалилите се мишци.

Благодарение на тази сила можах да направя 
това, което сега ще ви разкажа. Беше пролетна 
сутрин по скалите на Фусан близо до големия 
път, където принцеса Ом и аз седяхме и се гре-
ехме на слънце. Бяхме облечени в просяшки 

дрипи, унижени в прахоляка, и аз пак се смеех 
от сърце на някаква духовита забележка, про-
мърморена от принцеса Ом, когато върху ни 
падна сянка. Беше големият паланкин на Чон 
Монг Ю, носен от осем кули с конна охрана от-
пред и отзад и угодливи придружници от двете 
страни.

Бяха се изредили двама императори, граж-
данска война, глад и десетина дворцови рево-
люции, Чон Монг Ю бе останал и досега най-
силният властник на Кейджо. Трябва да беше 
близо осемдесетгодишен тази пролетна утрин 
на скалите, когато даде знак с трепереща ръка 
да оставят паланкина на земята, та да може да 
погледа нас, които бе наказал за толкова дълго 
време.

− Сега, о, княже мой! − тихо ми промърмори 
принцеса Ом и се обърна да хленчи за милос-
тиня от Чон Монг Ю, когото се престори, че не 
познава.

И аз разбрах мисълта й. Нима не бяхме я спо-
деляли четиридесет години? И мигът на изпъл-
няването й най-сетне бе дошъл. Тогава аз също 
се престорих, че не съм познал врага си, напра-
вих се на видиотил се старец и също се добли-
жих до паланкина и захленчих за съжаление и 
милост.

Придружителите понечиха да ме пропъ-
дят назад, но с грачещо старешко кискане Чон 
Монг Ю ги възпря. Той се повдигна на несигу-
рен лакът, а с другата трепереща ръка отдръп-
на повече копринената завеса. Сбръчканото му 
старо лице се беше преобразило от възторг, до-
като ни поглъщаше с погледа си.

− О, княже мой! − напевно по просяшки ми 
изхленчи принцеса Ом и разбрах, че е вложи-
ла цялата си отдавна изпитана обич и вярата в 
предстоящия ми подвиг в тези напевни думи.

И слепият гняв се надигна в мен, като се мъ-
чеше да се освободи и да излезе на воля. Нищо 
чудно, че аз се тресях от усилието да се овладея. 
За щастие те взеха треперенето ми за старчес-
ка слабост. Аз вдигнах бронзовата си просяш-
ка чаша, захленчих още по-плачевно, замъглих 
очите си, за да скрия синия пламък, който − аз 
знаех − блестеше в тях, и пресметнах разстоя-
нието и силата си за скока. Тогава ми пречерня 
пред очите. Чу се събаряне на завеси и подпор-
ките им и крясъците и писъците на придружи-
телите, когато ръцете ми стиснаха гърлото на 
Чон Монг Ю. Паланкинът се претърколи и аз не 
знаех вече какво става с мен, ала ръцете ми не 
се отпуснаха.

В бъркотията от възглавници, постелки и за-
веси, първо ме стигнаха няколко удара на слу-
гите, но скоро се намесиха конниците и тежките 
дръжки на камшиците ме заудряха по главата, а 
неизброими ръце се вкопчиха в мен и ме дър-
паха. Бях замаян, но в съзнание и блаженствах, 
впил старите си пръсти в тази суха, мършава 
шия, за която бях копнял тъй дълго. Ударите 
продължаваха да се сипят върху главата ми и 
в главата ми се въртеше вихрушка от мисли, в 
които оприличавах себе си на булдог, стиснал 
жертвата с челюстите си. Чон Монг Ю не мо-
жеше да се откопчи от мен и беше вече съвсем 
мъртъв, когато ме обгърна мрак там, върху ска-
лите на Юсан, край жълтото море.

СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

КОГАТО ПОМИСЛИ ЗА МЕН, ДИРЕКТОРЪТ 
Атъртън може да изпита всяко друго чувство, 
освен гордост. Аз му показах какво значи силен 
дух, унизих го с моя дух, който се издигна не-
уязвим, победоносен над всичките му изтеза-
ния. Аз седях тук във Фолсъм, в отделението за 
убийци, и чакам да ме екзекутират; директорът 
Атъртън все още е запазил политическия си 
пост и царува над Сан Куентин и всичките про-
кълнати в стените му, но въпреки това дълбоко 
в душата си той съзнава, че аз съм по-велик от 
него.

Напразно се беше мъчил директорът Атър-
тън да пречупи духа ми. А беше имало моменти, 
когато, без всяка сянка на съмнение, той щеше 
да се зарадва, ако аз умрех в усмирителната 
риза. И така дългата инквизиция продължава-
ше. Както ми беше казал и както продължаваше 
да повтаря, имаше само един избор: или дина-
мита, или край на представлението.

Капитан Джейми беше ветеран на тъмнич-
ните ужаси, но дойде времето, когато и той не 
издържа напрежението, с което натоварвах 
него и другите си мъчители. Той стигна до та-
кова отчаяние, че да си позволи да възрази на 
директора и да си умие ръцете за тази работа. 
От този ден до края на изтезанията ми той не 
стъпи вече в единочката.

Да, дойде времето когато Атъртън се упла-
ши, макар и да продължаваше да се мъчи да 
изтръгне от мен къде е скривалището на не-
съществуващия динамит. Към края той беше 
здравата разтърсен от Джейк Опънхаймър. 
Опънхаймър не познаваше страх и говоре-
ше без заобикалки. Беше изтърпял несломен 
всички преизподни на затвора. Със силата на 
несъкрушимата си воля се осмеляваше да им 
се озъбва в лицето. Морел ми разказа с чукане 
цялата случка. Тогава съм бил в безсъзнание в 
усмирителната риза.

− Директоре − казал Опънхаймър, − лап-
нал си по-голям залък, отколкото можеш да 
преглътнеш. В случая въпросът не е да умориш 
Стандинг. Ще трябва да умориш трима, защото 
бъди сигурен, като го умориш него, рано или 
късно Морел или аз ще я разгласим тая работа 
и това, дето си го направил, ще се разчуе от еди-
ния край на Калифорния до другия. Избирай. 
Трябва или да оставиш Стандинг, или да убиеш 
и трима ни. Той, Стандинг, ти е трън в очите. И аз 
също. И Морел. Ти си смрадлив страхопъзльо, 
та не ти стиска задникът да я свършиш мръсна-
та касапска работа, дето ти се иска да я свър-
шиш.

Опънхаймър получи за това сто часа в ус-
мирителна риза, а когато го разшнуровали, се 
изхрачил в лицето на директора и получил за 
това втори сто часа. Когато го разшнуровали 
този път, директорът се погрижил да не бъде в 
единочката. В това, че думите на Опънхаймър са 
го поразтърсили, нямаше никакво съмнение.

Но архизвярът беше доктор Джаксън. За 
него аз бях нещо ново и много му се искаше да 
види колко още мога да издържа, преди да се 
предам.

− Той може да издържи двайсет дена без 
прекъсване − каза той на директора в мое при-
съствие.

− Много ви е скромна мярката − намесих се 
аз. − Мога да издържа четиридесет дена. Пфу! 
Мога да издържа сто, когато ми ги дава такъв 
като вас. − И като си спомних за четиридесет-
годишното ми търпение като моряк, докато 
докопам гушата на Чон Монг Ю, добавих: − Вие, 
тъмничарски псета, не знаете какво е мъж. Вие 
мислите, че мъжът е създаден по ваше свръх-
пъзльовско подобие. Вижте ме, аз съм мъж. Вие 
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сте слабаци. Аз стоя над вас. Не можете да из-
стискате една дума от мене! Мислите, че това е 
изключително, защото знаете колко лесно бих-
те изказали и майчиното си мляко!

О, аз ги ругаех, наричах ги гадове, изчадия на 
ада, утайка на преизподнята. Защото аз стоях 
над тях, извън тяхната воля. Те бяха роби. Аз бях 
свободен дух. Само плътта ми лежеше затворе-
на в единочката. Аз не бях затворен. Бях се пос-
тавил над плътта и безкраят на времето беше 
мой, за да блуждая в него, докато нещастната 
ми плът, дори без да страда, лежеше предадена 
на малката смърт в усмирителната риза.

Много от приключенията си с чукане разка-
зах на двамата си другари. Морел вярваше, по-
неже сам той беше изпитал малката смърт. Но 
Опънхаймър, захласнат от моите приказки, ос-
таваше скептик до край. Той изказваше наивно, 
а понякога трогателно съжаление, че съм пос-
ветил живота си на науката, вместо на писане 
на романи.

− Почакай, човече − спорех аз с него, − какво 
зная аз за тоя Чосон? Мога да кажа, че е също-
то, което днес се нарича Корея, и това е горе 
долу всичко. Толкова съм научил от четенето. 
Каква вероятност има например да зная от до-
сегашния си житейски опит нещо за „кимчи“. 
То е един вид кисело зеле. Когато се развали, 
смърди колкото си щеш. Казвам ти, когато съм 
бил Адам Странг, аз съм ял кимчи хиляда пъти. 
Известно ми е добро кимчи, лошо кимчи, раз-
валено кимчи. Зная, че най-доброто кимчи се 
прави от жените във Восан. Но откъде го зная? 
То няма нищо общо с моите знания, знанията 
на Даръл Стандинг. То е в кръга на знанията на 
Адам Странг, който през различни раждания и 
умирания е завещал житейския си опит на мен, 
Даръл Стандинг, наред с останалите преживе-
лици в другите съществувания от тогава до сега. 
Не го ли разбираш, Джейк? Така човек започва 
да съществува, да расте, така се развива духът.

− Стига си ги разправял! − отговори той с 
бързи заповедни почуквания, които познавах 
толкова добре. − Чуй какво ще ти каже чичо ти 
сега. Аз съм Джейк Опънхаймър, винаги съм 
бил Джейк Опънхаймър. Никой друг не е участ-
вал в съзнанието ми. Каквото знам, знам го като 
Джейк Опънхаймър. А какво знам? Ще ти кажа 
едно нещо. Знам какво е кимчи. Кимчи е един 
вид кисело зеле, което се прави в страна, коя-
то едно време се е наричала Чосон. Жените от 
Восан правили най-хубавото кимчи, а развале-
ното кимчи смърдяло до бога… Не ми се меси, 
Ед. Чакай първо да му запуша устата на профе-
сора… Та сега, професоре, отде ги знам всички 
тия работи за кимчи? Те не са в кръга на моите 
знания.

− Как да не са? − зарадвах се аз. − Аз ги сло-
жих там.

− Добре де, дяволе. Тогава кой ги сложи в 
твоя ум?

− Адам Странг.
− Не ти прилича на теб. Адам Странг е нещо, 

дето си сънувал. Прочел си го някъде.
− Нищо подобно! − протестирах аз. − Малко-

то, което съм чел за Корея, е било в заглавията 
на военните кореспонденции по време на рус-
ко-японската война.

− Спомняш ли си всичко, дето си го чел? − по-
пита Опънхаймър.

− Не.
− Туй-онуй си забравил?
− Да, но…
− Стига толкоз, благодаря − прекъсна ме той 

като някой адвокат, който приключва кръсто-
сан разпит, след като е изтръгнал съдбоносно-
то признание на свидетеля.

Невъзможно беше да убедя Опънхаймър в 

искреността си. Той настояваше, че измислям 
всичко, както го разказвам, макар и да посре-
щаше с удоволствие това, което наричаше мое-
то „продължение следва“, и в промеждутъците, 
в които ми даваха почивка от усмирителната 
риза, непрекъснато ме молеше и убеждаваше 
да разкажа още няколко глави.

− Хайде, професоре, стига тия интелигент-
ски приказки − прекъсваше той метафизичните 
ми дискусии с Ед Морел − и ни разправи още 
нещо за „кисанг“ и моряците. И, знаеш ли, дока-
то говорим за това, разправи ни какво стана с 
принцеса Ом, след като тоя побойник, нейният 
мъж, удушил дъртия дядка и пукнал.

Колко пъти казах вече, че плътта загива. Да 
го кажа още веднъж: плътта загива. Материя-
та няма памет. Само духът помни, както тука в 
килиите на затвора, с векове по-късно знание-
то за принцеса Ом и Чон Монг Ю беше остана-
ло в моя ум и бе предадено от мен на ума на 
Джейк Опънхаймър, а от него е било предадено 
на моя ум на жаргона на западняците. А сега, аз 
го предадох на твоя ум, читателю. Опитай се да 
го заличищ от ума си. Не можеш. Докато си жив 
разказаното от мен ще остане в ума ти. Ум ли? 
Няма нищо вечно освен ума. Материята прели-
ва, кристализира и отново прелива и формата й 
никога не се повтаря. Формата се разпада във 
вечното нищо, от което няма завръщане. Фор-
мата е привидна и преходна, както са премина-
ли физическите образи на принзеса Ом и Чон 
Монг Ю. Но споменът за тях остава, ще остане 
завинаги, докато пребъдва духът, а духът е не-
разрушим.

− Едно нещо боде в очите като игла − беше 
последната критична бележка на Опънхаймър 
за моите приключения като Адам Странг. − А то 
е, че си се въртял из нощните вертепи и пушал-
ни на опиум в китайския квартал повече, откол-
кото е било полезно за един почетен универ-
ситетски професор. Вредна среда, да ти кажа. 
Сигурно това те е докарало до тука.

Преди да продължа с приключенията си, 
виждам се принуден да разкажа за един забеле-
жителен случай в единочката. Забележителен 
е в две отношения. Той показва изумителната 
умствена способност на тази рожба на борде-
ите Джейк Опънхаймър; и той е сам по себе си 
удивително доказателство за верността на пре-
живелиците ми, когато изпадах в кома в усми-
рителната риза.

− Слушай професоре − изчука ми един ден 
Опънхаймър, − спомням си, че като ми разпра-
вяше тая твоя приказка за Адам Странг, спомена 
веднъж как си играл шах с тоя къркач, брата на 
императора. Кажи ми техния шах еднакъв ли е с 
нашия, дето го играем?

Разбира се, трябваше да отговоря, че не зная, 
че не си спомням подробностите, след като се 
върнах в нормалното си състояние. И разби-
ра се, той се изсмя добродушно на това, което 
наричаше моите щуротии. Въпреки всичко аз 
ясно си спомнях, че в съществуването ми като 
Адам Странг често бях играл шах. Бедата беше, 
че колчем идвам в съзнание в единочката, не-
съществените и дребни подробности изблед-
няваха в паметта ми.

Трябва да помните, че за удобство аз събрах 
своите епизодични и повтарящи се преживели-
ци в усмирителната риза в свързани и последо-
вателни разкази. Никога не знаех предварител-
но къде ще ме отведат пътуванията във времето. 
Например в двадесетина различни случаи съм 
се връщал към Джеси Фанчър и кръга от фурго-
ни в планинските ливади. За едно десетдневно 
лежане в усмирителна риза съм отивал и съм се 
връщал от живот в живот и често съм прескачал 
цели редици съществувания, които в други слу-

чаи съм изживявал чак в праисторическо вре-
ме и в дните преди цивилизацията.

Затова реших при следващото си завръщане 
от преживелиците на Адам Странг, когато и да 
стане това, незабавно щом дойда в съзнание, да 
съсредоточа виденията и спомените, свързани 
с игри на шах. Така се случи, че трябваше да по-
насям подмятанията на Опънхаймър цял месец, 
преди това да стане. И тогава щом ме освободи-
ха от ризата и възстанових кръвообращението 
си, започнах да изчуквам интересуващото го.

Нещо повече, аз научих Опънхаймър да играе 
този шах, който Адам Странк преди столетия бе 
играл в Чосон. Той се различаваше от европейс-
кия шах, но все пак в основите си не можеше да 
бъде нещо друго и водеше началото си от общо 
потекло, вероятно от Индия. Вместо нашите шес-
тдесет и четири квадрата те имаха осемдесет и 
един. Ние имахме осем пионки на всяка страна, 
а те имаха девет; и макар и да има сходни огра-
ничения, главните ходове са различни.

Също така в корейската игра има двадесет 
фигури и пионки срещу нашите шестнадесет и 
те се подреждат в три редици вместо в две. Така 
деветте пионки са в първата редица; в средната 
редица се слагат две фигури, напомнящи нашия 
тур, а в задната редица посредата стои царят, а 
от двете му страни се нареждат „златни пари“, 
„сребърни пари“, „летящ кон“ и „копие“. За от-
белязване е, че в корейската игра няма царица. 
Друга съществена разлика е, че пленена фигура 
или пионка не се маха от дъската. Тя става собс-
твеност на противника и той след това играе с 
нея.

Е, аз научих Опънхаймър на тази игра − едно 
много по-трудно постижение от нашата, трябва 
да се признае, ако се вземе под внимание не-
прекъснатото пленяване и възвръщане на пи-
онките и фигурите. Единочките не се отопляват. 
Би било направо подло да се избави затворни-
кът от природните стихии. И тази, и следващата 
зима Опънхаймър и аз през много тежки дни 
забравяхме за лютия студ, задълбочени в чон-
сонския шах.

Но нямаше начин да го убедя, че действител-
но съм донесъл тази игра в Сан Куентин през 
вековете. Той настояваше, че съм чел за нея ня-
къде, и макар да съм забравил четивото, съдъ-
ржанието му все пак се е задържало в ума ми и 
изпъкнало в тези мои сънища. Така той обърна 
догмите и термините на психологията срещу 
мен.

− Какво би могло да ти попречи да го измис-
лиш тук, в единочката? − беше следващата му 
хипотеза. − Не е ли измислил Ед приказването 
с чукането? И не се ли усъвършенстваме в него 
ти и аз цялото време? Хванах ли те сега натясно! 
Ти си го измислил. Слушай, защо не го патенто-
ваш? Помня, когато бях нощен разсилен, някой 
беше измислил една глупост, тая игра с топчета 
„Живот нашироко“ и спечели милиони с нея.

− Това нещо не можеш го патентова − отго-
ворих. − Без съмнение азиатците я играят от хи-
ляди години. Няма ли да ми повярваш, като ти 
казвам, че не съм я измислил?

− Тогава трябва да си чел за нея, или си ви-
дял китайци да я играят в някоя от тия пушал-
ни на опиум, край които си се навъртал − беше 
последната му дума.

Но аз също имам последна дума. Има един 
японец убиец тук, във Фолсъм… или имаше, 
защото го екзекутираха миналата седмица. По-
говорих по тоя въпрос с него и играта играна 
от Адам Странг, на която научих Опънхаймър, 
се оказа много сходна с японския шах. Двете си 
приличат много повече една на друга, отколко-
то на западния шах.

Превод Сидер Флорин
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II част

Живял на края на света един много, мно-
го стар човек на име Ум-напишти. Той бил 
единственият измежду земните смъртни, ко-
муто на времето се удало да се спаси от по-
топа, който унищожил земята, и боговете го 
запознали с тайната на вечния живот.

Гилгамеш цяла нощ бдял край изстиналото 
тяло на Енкиду, а на заранта решил да потър-
си мъдрия старец и да се опита да узнае от 
него тайната на безсмъртието. При изгрев 
слънце тръгнал на път и като вървял все на 
запад, след дълго скитане стигнал на края 
на света. Както вървял, ставало все по-тъм-
но, тишината ставала все по-глуха, като че ли 
всичко било мъртво. Пред него се издигали 
две огромни планини, върховете им стига-
ли до слънцето, подножията им се губили в 
дълбочините на долния свят. Тежка желязна 
врата препречвала пътя за планината и две 
страшни чудовища – полухора-полускорпи-
они, пазели вратата. Гилгамеш премрежил 
очите си така, че да не гледа отблъскващите 
същества, и след това решително пристъпил 
към тях. Чудовищата видели, че той не знае 
що е страх, а и красотата на лицето му издала, 
че към вратата им се приближава не какъв да 
е смъртен. Те му рекли:

– Как си дръзнал да дойдеш на това ужас-
но място? Какво търсиш на края на света?

– Дойдох при вечно стария Ум-напишти да 
науча от него тайната на живота без смърт.

– Знай, смъртни – казал строго човекът -
скорпион, – през тази врата още никой не 
е преминал и земно същество досега не е 
могло да узнае тайната. Този път е пътят на 
слънцето. Безкраен тъмен коридор води от 
това място натам, където досега не е стъпвал 
човешки крак.

– Ако ще да е по-тъмно от царството на 
сенките – отговорил Гилгамеш, – по-горещо 
от огъня, по-студено от леда, ще се изложа 
на хиляди опасности, но ще стигна до старе-
ца, когото не ловят сенките.

Дръзките слова смекчили сърцата на па-
зачите, които широко разтворили вратите и 
Гилгамеш без колебание стъпил в коридора. 
Отначало леко напредвал, но после на всяка 
крачка ставало по-тъмно около него, не виж-
дал ни напред, ни назад и го обзело страх да 
не би да е сбъркал посоката. Пътят му се сто-
рил безкрайно дълъг и той почнал да губи 
надежда, че изобщо ще зърне някога светли-
ната. Но изведнъж прохладен повей лъхнал 
лицето му и в далечината смътно започнало 
да се развиделява. Гилгамеш стигнал изхода 
на тунела и пред него се разкрила невижда-
на досега вълшебна градина. На дърветата 
вместо плодове висели скъпоценни камъни 
и ослепително оцветените птици пеели на 
небесен глас. От учудване се заковал на мяс-
то, когато изведнъж от висините чул гласа на 
бога Слънце:

– Спри тук, Гилгамеш! Ето тук е градината 
на насладите! Легни върху меката трева, слу-
шай песента на птиците, наслаждавай се на 
омаята на цветовете. Ти си първият смъртен, 

който е придобил тая милост. На повече от 
това обаче не се надявай! Напразно търсиш 
тайната на вечния живот, никога не ще я на-
мериш!

Но дори думите на Шамаш не спрели Ги-
лгамеш. Оставил зад себе си градината на 
чудесата и изнемощял от умора, напредвал 
към своята цел. След дълго време стигнал до 
един хан. Дълго тропал на вратата, за да му 
отворят.

Страноприемничката богиня Сидури още 
отдалеко го забелязала. Заради окъсаните му 
дрехи обаче тя го взела за обикновен скит-
ник и затръшнала вратата под носа му. Само 
тогава я отворила отново, когато Гилгамеш 
заплашил, че ще подпали къщата. Вътре вече 
той разказал на Сидури своя живот, приклю-
ченията си, разказал й за целта на своето пъ-
тешествие и тогава ханджийката умилости-
вена казала:

– Никога не ще постигнеш своята цел, Ги-
лгамеш! Когато боговете създадоха човека, 
те отредиха за негова участ смъртта, а веч-
ния живот запазиха за себе си. Живей с това, 
което е твое! Яж, пий, люби и бъди щастлив! 
За това си роден, не за друго!

Никой обаче не можел да отклони Гилга-
меш от намерението му. Настоятелно разпит-
вал ханджийката не би ли могла да му покаже 
пътя, който води до вечно живия старец. Ду-
мите му трогнали Сидури и накрая тя рекла:

– Ум-напишти живее на един далечен ос-
тров, в средата на океана на смъртта. Жив 
човек още не е плавал по вълните на това 
море. Но тъкмо тук, в хана, е морякът на ста-
рия мъдрец, Ур-шанаби. Говори с него, може 
би той ще се смили над тебе и ще те отведе 
при своя господар.

След това Сидури го завела при моряка. 
Гилгамеш настоятелно го молил дотогава, 
докато Ур-шанаби не се смилил над него и 
рекъл:

– Е, добре де! Качи се на моя кораб! Но вни-
мавай да не падне върху тебе ни една капка 
от водата на смъртта, защото тогава неизбеж-
но ще умреш! Вземи брадвата си и си издя-
лай сто и двайсет гребла, за да има с какво да 
караш лодката. Щом греблото ти се намокри, 
хвърли го надалеко и вземи следващото. На 
дълъг път тръгваме, докато стигнем до края 
му, ще използваш всичките.

Гилгамеш веднага избързал в гората, от-
сякъл сто и двайсет стройни бора и ги отне-
съл на брега на океана. След това ги сложил 
в кораба и поели по безкрайната водна шир. 
От една седмица вече били на път, когато и 
последното дърво хвърлил във водата. Тога-
ва Гилгамеш направил платно от своята риза 
и накрая с големи мъки стигнали до брега.

Ур-шанаби завел госта си пред стария мъд-
рец. Гилгамеш му разказал историята на своя 
живот, говорил му за страха си от смъртта и 
го замолил да му издаде тайната на неумира-
нето. Ум-напишти отговори така:

– Млади друже, никога не ще намериш 
тайната на вечния живот. На земята всичко е 
преходно; минава всичко, което е било съз-
дадено. Когато сключваш договор, и той си 

има срок. Каквото днес придобием, утре го 
даваме на друг. И обичта, и гневът не са веч-
ни. Реките набъбват, преливат от коритото 
си, но накрая се връщат в своето легло. Краят 
на малкото яре е определен още в момента 
на раждането му. Виж, и пеперудата живее 
само ден. Съдбата ни е писана, времето ни е 
определено, защото злите богове са кръво-
жадни като лъвовете.

– Всяка твоя дума е мъдра и права – рекъл 
Гилгамеш. – Но виж, и ти сам си такъв, какъв-
то е всеки смъртен – и от мене се различа-
ваш само по възраст, – а все пак не познаваш 
смъртта. Умолявам те, кажи ми как си опоз-
нал тайната на вечния живот, която те прави 
подобен на боговете.

Ум-напишти дълго мълчал, като че ли от-
ново преживявал целия си живот. Най-сетне 
усмихнато казал:

– Ще те посветя в една тайна, Гилгамеш, 
която още никога не е чувало човешко ухо. 
Живях в града Сурипа на реката Ефрат в една 
чудесна къща и сигурно и днес бих още но-
сил теглото на богатството, ако не беше се 
случило ужасното събитие.

Боговете се бяха събрали на съвет и реши-
ха, че ще изпратят потоп на земята, за да за-
гине всичко. Тъкмо седях в своя дом, когато в 
образа на вятър при мене се промъкна Еа и 
ми заповяда: “Събори красивата си къща, бла-
гочестиви и мъдри сине на Удар-туту! Пост-
рой вместо нея здрав кораб. Отсега нататък 
презри жаждата за имот, презри преходното 
богатство, търси вместо него живота! Когато 
нагласиш кораба, събери по една двойка от 
всички видове животни да не се свърши се-
мето им. След това отмъкни кораба в морето 
и чакай да ти дам знак.”

Това ми каза Еа и аз вярно изпълних за-
поведта му. Четири дни събарях къщата си 
и след това се залових да правя кораба. На-
правих го сто и двайсет лакътя висок и сто 
и двайсет лакътя дълъг и широк. Отвътре го 
разделих с прегради, отвън и отвътре го из-
мазах със смола, натрупах в него изобилна 
храна, за да могат живеещите вътре да гуляят 
до насита, сякаш празнуват вечно. Със слуги-
те си с големи мъки довлякох кораба до мо-
рето и зад всяка преграда затворих по една 
двойка от всеки животински вид. Най-сетне 
влязох и аз сам с роднините си, със слугите 
си и със занаятчиите, като се погрижих да не 
липсва ни един полезен занаят и да не загине 
в страшния потоп. Корабът беше претъпкан, 
до лъва мирно блееше агнето, бикът фучеше, 
чакалът виеше, а ястребът с плясъка на ши-
роките си криле едва не накара да хвръкне 
тежкото убежище.

След това всичко се случи съответно на 
божественото предсказание. Щом бледата 
светлина на луната освети земята, от долния 
край на небето се заиздига тежък кафяв об-
лак. Възкръсна южният вятър, който руши 
скалите, и издигна високо водите. Изведнъж 
върху земята се спусна гъста мъгла и кана-
лите на небето се раздраха. Разрушение и 
траур имаше навсякъде; дори сами боговете 
плачеха и ридаеха.

Шумеро-акадски 
митове
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Шест дни и шест нощи вилня вятърът, ля 
се дъжд, най-сетне на седмия ден утихна и 
корабът ми заседна на върха на планината 
Нисир. Седем дни се бавихме на скалите и 
когато слънцето за седми път залезе, отворих 
кораба, пуснах един гълъб да лети на воля. 
Гълъбът отлетя, но след малко се върна, за-
щото вода покриваше земята и той не наме-
ри място, където да си почине. На осмия ден 
от кораба пуснах едно лястовиче, но и то се 
завърна, защото още нямаше сухо място на 
земята. Най-сетне на десетия ден пуснах по 
пътя му един гарван и той вече не се върна. 

Тогава отворих вратата на кораба и пуснах 
на свобода живите същества и те отново на-
селиха земята. Аз пък накладох жертвен огън 
на върха на планината и принесох в жертва 
на боговете един овен заради чудното си 
спасение. След това в седем каменни съда 
запалих тръстика, кедър и мирта, за да стиг-
не приятният аромат чак до небето. Боговете 
подушиха аромата на жертвата и всички се 
събраха на мястото на жертвоприношение-
то. Богинята Ищар пристъпи до огъня и рече: 
“Богове! Никога няма да забравя оня страшен 
миг, когато взехме решение да унищожим чо-
веците! Съберете се всички около жертвения 
огън, само Енлил да остане надалеч, защото 
той причини грозната разруха.”

Боговете горчиво укориха Енлил зара-
ди загиването на човешкия род. Той гневно 
нападна боговете, най-сетне мъдрото слово 
на Еа въдвори мир. Щом гневът на боговете 
утихна, Енлил се провикна: “Ум-напишти ге-
ройски се бори, за своята издръжливост и 
храброст той заслужава награда! От днес на-
татък заедно с жена си да бъде подобен на 
боговете!”

След думите на Енлил една непозната сила 
заедно с жена ми ме издигна във висините и 
ни положи на това далечно място. Боговете 
определиха този остров за вечно наше жи-
лище. Така се наредих и аз сред боговете, но 
не виждам по какъв начин ще можеш ти да 
замениш смъртния си живот с безсмъртие? 
Едно бих те посъвет-
вал и ако последваш 
словото ми, по всяка 
вероятност ще пос-
тигнеш целта си. Опи-
тай се цели седем дни 
и седем нощи да не 
склопиш очи!

Гилгамеш внима-
телно слушал думите 
на вечния старец и 
събрал всички сили, 
за да остане буден. 
Но внезапен сън на-
легнал очите му и той 
се килнал на земята 
като тежък чувал. Ум-
напишти рекъл на 
жена си:

- Виж прочутия ге-
рой! Търси вечния 
живот, а задрямва 
при първия вятър. 
Приготвяй всеки ден 
по една погача и я 
слагай до него на зе-
мята, нека премерим 
с тях колко е спал. Ко-
гато се събуди, и сам 
ще може да отсъди.

Жената на Ум-на-
пишти постъпила 
така, както й заръчал 

нейният мъж. Всеки ден слагала по една по-
гача до спящия Гилгамеш. А хлябът от ден на 
ден съхнел; първата погача станала твърда 
като камък, а и другите постепенно изсъх-
нали, само последната останала зачервена и 
хрускава. Щом Гилгамеш се събудил на сед-
мия ден, протегнал се и рекъл:

– О, затворих очи само за минутка, а ти 
вече ме събуди.

Старият мъдрец усмихнато му показал по-
гачите и той се принудил да признае заблуда-
та си. След това се приготвил да се сбогува, 
но в последната минута жената на Ум-напиш-
ти рекла на мъжа си:

– Бедният момък! С цената на какви стра-
дания е стигнал до нас и сега си отива безна-
деждно, с празни ръце. Дай му поне някакъв 
подарък!

И вечно живият старец обикнал много Ги-
лгамеш и също тъй го съжалил, както жена 

му. Героят вече бил отблъснал кораба си от 
брега, когато Ум-напишти извикал след него:

– Не си отивай от нас с празни ръце! Ще 
ти кажа една тайна: на тъмното дъно на мо-
рето има едно бодливо растение. Ако някой 
го придобие и го вкуси, ще си възвърне мла-
достта и не ще го лови старост.

Близо до отсрещния бряг Гилгамеш завър-
зал тежък камък на крака си и се спуснал в 
тъмната дълбочина на морето. Когато стиг-
нал дъното, открил чудното бодливо расте-
ние. Предпазливо го откъснал, после отрязал 
въжето, което държало камъка за крака му и 
се издигнал на повърхността на морето. На 
палубата, щастлив, показал на стария моряк 
Ур-шанаби своята плячка.

– Гледай – казал той задъхан, – най-сетне 
придобих средството за вечната младост! Ще 
го отнеса на своя народ в града Урук, нека 
живее вечно млад и щастлив. Не съм се мъ-
чил напразно, ето наградата е в моята ръка!

Ур-шанаби решил да се присъедини към 
Гилгамеш като негов другар. Стигнали бързо 
до брега и тръгнали към града Урук. Измина-
ли пеша тридесет мили и при залез слънце, 
уморени, легнали на земята до брега на един 
бистър поток. Гилгамеш съблякъл дрехите 
си, поставил на тревата скъпоценното рас-
тение и нагазил в хладната вода на потока. 
Тогава от водата изведнъж се подала една 
змия. Подушила аромата на чудотворната 
трева, незабелязано се стрелнала до нея и 
светкавично я глътнала. Змията моментално 
хвърлила кожата си и пъргаво, с младежка 
жар изпълзяла нататък.

Гилгамеш отчаяно наблюдавал как ограби-
ли от него безсмъртието. Седнал на брега на 
потока и дълго и горчиво заридал. Когато се 
опомнил малко от мъката си, потънал в дъ-
лбок размисъл и после бързо се успокоил. 
Защото разбрал вечния закон: че и той тряб-
ва да понесе съдбата, която провидението е 
определило за всеки смъртен.

Тогава станал и утешен, тръгнал за дома си 
в града Урук.
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“ПЕТЪР ДИМКОВ 
– ДОБРЕ ПОЗНАТИЯТ… 
НЕПОЗНАТ” - биография 
на народния лечител, 
родолюбец и духовен 
учител Петър Димков 
с автор Николай 
Кафтанджиев.

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

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

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

“ПЕТЪР ДИМКОВ
– РОДОЛюБЕЦЪТ,

ЛЕчИТЕЛЯТ,
МИсЛИТЕЛЯТ”

– сборник статии от 
авторски колектив, с 

ръководител доц. д-р 
Христо Карагьозов.

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

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

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

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

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

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

“РОМАНОВИ – 
КРАЯТ НА ЕДНА

МИсТЕРИЯ”
– книга, която 

доказва, че 
царските 

деца Алексей 
и Анастасия 
са живели в 

българското село 
Габарево, с автор 

Донка Йотова.

“КАРТИНИ ОТ
АТЛАНТИДА” – едно 
невероятно пътуване 

на душата извън 
тялото до миналото 

на автора Велизар 
Димов.

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

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

От най-древни 
времена хората са 
наблюдавали обси-
паното със звезди 
небе и са мечтали за 
други светове. Жела-
нието да се разбере 
дали във Вселената 
има разумни форми 
на живот и да се ус-
танови контакт днес 
е толкова неудържи-
мо, колкото и преди. 
Преодоляването на 
времето и простран-
ството на практиче-
ско ниво от хората 
обаче и сега е почти 
невъзможно. Накрат-
ко:

>  Най-близкият ни 
съсед Алфа от Кен-
тавър отстои на 4.3 
светлинни години, а 
е известно, че свет-
лината се разпро-
странява със скорост 
300 000 км/секунда. 
С космически кораб 
са нужни 25 000 г.

> На Марс е има-
ло вода и някаква 

атмосфера и следо-
вателно е имало и 
някакъв живот, но 
минал живот. Сним-
ки показват човеш-
ко лице, пирамида 
и канали. Но един 
полет до Червената 
планета продължава 
520 дни. Кой човек би 
издържал? Полетът е 
заплануван за 2030 г. 
Сегашното младо по-
коление - виолетови-
те деца, има възмож-
ност да докаже, че не 
сме сами в Космоса.

> До Сириус раз-
стоянието е 4.6 свет-
линни години.

> Млечният път 
има вероятно 400 
милиарда звезди и 
много повече плане-
ти.

>  Галактиките са 
около 140 милиарда. 
Астрономическата 
наука твърди, че на 
около 4 % от плане-
тите е възможен ня-
какъв живот. Средно-
то разстояние между 
тях е около 200 св. г. 
Така че, дори да не 
сме наистина сами, 
практически това е 

така. Вселената се 
оказва едно голямо и 
самотно място.

> Звездите не са 
такива, каквито са 
сега, а такива каквито 
са били. Ние не знаем 
например Полярната 
звезда дали е изгоря-
ла миналата година 
или преди 1000 г. Ако 
една свръхзвезда ек-
сплодира на разстоя-
ние 5000 светлинни 
години - свършено е 
с нас. Но Вселената е 
безкрайна и това ни 
спасява.

Въпросът за жи-
вот извън планета-
та Земя не е дали е 
налудничав, а дали 
е достатъчно налуд-
ничав. Смущаваща е 
мисълта, че навярно 
ние, хората на Земя-
та, сме едновремен-
но върховното пос-
тижение на Вселе-
ната и нейният най-
голям кошмар. ООН 
от 1995 г. посочва, че 
общият брой на уни-
щожените животин-
ски видове от човека 
през последните 400 
г. възлиза на около 

500, а за растенията – 
на около 650. Не сме 
наясно как настоя-
щите ни действия ще 
повлияят на бъдеще-
то. Това, което знаем, 
е че има само една 
планета, на която да 
го правим. Човекът 
съществува само от 
около 0.0001% от ис-
торията на Земята. 
Ние сме в началото 
на всичко. Затова 
със сигурност ще е 
нужно много повече 
от много късмет, от 
много голям късмет.

Целта на тази из-
ложба е преди всич-
ко да покаже инт-
ригуващи факти в 
заобикалящия ни 
свят и факта, че про-
явите на живота са 
много по-сложни и 
загадъчни, отколкото 
твърдеше например 
господстващата мар-
ксис тко -ленинска 
философия. Пътят 
на познанието е дъ-
лъг. Времето и про-
странството са без-
крайни, както микро-
светът и макросветът, 
а материята е вечна. 
Чудеса е имало, чуде-
са стават, ще има и в 
бъдеще.

В изложбата е от-
разена хипотезата 
за космически па-
леоконтакт с други 
цивилизации. Нами-
рането на следи и 
факти на планетата 
Земя е доказателство 
на тази хипотеза и 
уверение за бъдещи 
срещи. Търсени са 
доказателства за по-
добни срещи както в 
минали епохи, така и 
сега от редица авто-
ри. Предлаганите екс-
понати за срещи с не-
познатото са толкова 
интересни, че посе-
тителят, обхванат от 
желанието за повече 
знания, вероятно сам 
ще започне да търси 
доказателства “ЗА” 

или “ПРОТИВ” хипо-
тезата. Тази хипотеза 
засега се потвържда-
ва примерно от след-
ните факти:

1. Науката е  уста-
новила,  че на около 
4% от съществуващи-
те милиарди планети 
е възможно да има 
някакъв живот - пър-
вичен или високораз-
вити цивилизации.

2. Досега наука-
та не е в състояние 
да даде отговор на 
повече от 100 уста-
новени факта  в за-
обикалящия ни свят. 
Всъщност необяс-
нимите явления и 
факти нямат край, 
както и опитите да 
бъдат опровергани. 
За тези, които вяр-
ват в необясними-
те явления и факти, 
съществуването на 
вселенски разум е 
лесно обяснимо. Ос-
таналите остава да 
чакат присъдата на 
Алма Матер.

3. На планетата 
Земя са установени 
повече от 10 000 жит-
ни кръгове, чиито 
сложни геометрични 
конфигурации са об-
разувани за няколко 
минути, което не е 
възможно да се на-
прави от хората. Жит-
ните класове са само 
полегнали, но не и 
пречупени. В кръ-
говете е установена 
висока радиоактив-
ност. Тълкуването на 
различни автори е, 
че те ни предупреж-
дават за опасности.

4. Регистрирани са 
многобройни появи 
на НЛО и многоброй-
ни срещи на инопла-
нетяни със земляни. 
(Разсекретени доку-
менти на военните от 
редица държави като 
САЩ, Русия и др.)

5. На 17.02.1987 г. в 
Женева при среща на 
президентите Рейгьн 

и Горбачов е подпи-
сано споразумение 
между САЩ и Русия, 
че “при нападение на 
Земята от извънзем-
ни двете страни ще 
обединят усилията 
си, за да ги отразят.”

6. През 1977 г. от 
Кейп Каневерал в 
САЩ бе изстреляна 
ракета към съзвезди-
ето Малка мечка, къ-
дето се предполага, 
че има живот на пла-
нетите. Тя ще достиг-
не целта след 60 000 
г. Носи послания на 
55 езика и песента 
“Излел е Делю хай-
дутин”, изпълнена от 
Валя Балканска.

7. Догените - пър-
вобитно африканско 
племе, изолирано от 
културния свят, поз-
нава устройството на 
Вселената - галакти-
ки, слънца, планети. 
Знаят всичко за Си-
риус, и то 500 г. пре-
ди западната астро-
номия да се развие. 
Знаят, че Сириус има 
4 луни, които не се 
виждат с просто око, 
за пръстена на Са-
турн. Рисуват Сириус 
по-голям от слънце-
то, което е вярно, че 
спътник С-В се завър-
та за 50 години и има 
плътност 50 т на 1 см. 
Имат рисунки на 266 
съзвездия. Откъде са 
тези знания?

8. Астрономиче-
ските познания на 
египтяните са на 30 
000 г.  Откъде...?

9. Стоунхендж е 
мегалитна обсерва-
тория отпреди 5000 
г. пр. Хр., която е по-
строена с познания-
та на Айнщайн.

10. Кой и как е пос-
троил пирамидите в 
Египет и не само там, 
с блокове от 2.5 до 
700 т единия?  Япон-
ци, въоръжени със 
съвременна техника, 
са направили опит да 
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построят пирамида, 
но без успех.

11. През 1976 г. 
край р. Вашка – Коми, 
е открит къс метален 
блок със състав: це-
зий, лантан, неодим, 
желязо, магнезий, 
уран и молибден. Та-
кава сплав в приро-
дата няма. Изследва-
нето показва, че тя-
лото е пресовано с 
налягане от 10 000 
атмосфери. Кой е 
майсторът?

12. Снежен човек, 
наричан още Йети, 
Саскауч, Кангми, Тун-
гу, Гугун. Той не е нито 
снежен човек, нито 
човек. Висок 2.5-3 м 
и тежък над 200 кг. 
Появява се внезапно 
и изчезва внезапно, 
т. е. владее телепор-
тацията. Чете мис-
лите на човека, т. е. 
владее телепатията. 
Добронамерен към 
човека. Убити екзем-
пляри показват ДНК, 
която не се среща 
на Земята. Срещан е 
на много места. За-
полярието - Русия 
през 1920 г., Южна 
Манджурия - 1914 г., 
р. Халхин Гол - 1939 
г., Северна Каролина 
- 1967 г., Флорида - 
САЩ - 1982 г., Памир - 
1925 г. и 1984 г., Вене-
цуела - 1986 г., Алтай, 
Кавказ и др.

Не може да се от-
рече, че търсенето 
е родило някои инт-
ригуващи резултати, 
колебаещи се между 
такива с научна стой-
ност и други, почти 
абсурдни.

В изложбата са 
представени данни 
за евентуален из-
вънземен живот, без 
значение дали ня-
кои случки или твър-
дения изглеждат 
приемливи от нау-
ката или не. Трудно е 
да се извлекат изводи 
за многообразието 
на наличните фак-
ти, затова решение-
то дали съществува 
живот отвъд плане-
тата Земя, или не, 
трябва да направи 
всеки от нас за себе 
си. В изложбата има 
нещо, което стряска, 
нещо,  с което сме 
безусловно съглас-
ни, но има и нещо, в 
което да се съмнява-
ме, за което май че 

трябва да помислим 
още. Междувпрочем 
в едно художестве-
но произведение 
всичко е възможно и 
всеки вижда, каквото 
си иска. Появилите 
се текстови обясне-
ния на експонатите 
преминават опреде-
лените граници за 
видовете изкуства 
и навлизат в терито-
рията на литерату-
рата, което означава 
синкретизъм. Това 
може да бъде обеди-
нение между музика, 
живопис, драма, пан-
томима, литература 
и др.

В много облас-
ти на науката вече 
се изоставя възг-
ледът, че материята 
и енергията са две 
различни неща и се 
възприема схваща-
нето, доказано от Ай-
нщайн, че материята 
е просто по-плътно 
поле (енергия), с из-
вода, че всички про-
цеси във Вселената 
са трансформации на 
енергийни полета.

Ко н в е н ц и о н а л -
ният метод поня-
кога грубо изземва 
правото да решава 
кое е  заблуда, кое е 
добро и кое - лошо, 
и по този начин ни 
принуждава до голя-
ма степен волунта-
ристично да мислим 
това, което “науката” 
реши. Извънземният 
разум и красота ние 
не ги създаваме, а 
само ги откриваме, 
за да съзерцаваме, да 
се учим, да се радва-
ме, да се обичаме. За 
да откриеш нещо, за 
да го видиш, трябва 
най-напред да по-
вярваш, че го има.

Ето още няколко 
факти, събития и от-
крития:

> През 2009 г. е 
открита планета в 
съзвездието Везни на 
разстояние 20 св. г., с 
условия, близки до 
земните. Температу-
рата е в границите от 
0 до 40° С.

> През 1995 г. е от-
крита планета около 
звездата Пегас, от-
стояща на 2.5 св. г. с 
условия, възможни 
за живот.

> Звезда Клоз, от-
стояща на 20 св. г. 
има планета с маса 

1.9 пъти по-голяма от 
тази на Земята. Пред-
полага се, че е възмо-
жен живот. 

> Космическият 
телескоп “Кеплер” 
наблюдава 100 000 
звезди. Очаква се на 
около 100 планети да 
съществува живот, 
който може да се от-
крие до 2012 г.

> През последните 
няколко десетилетия 
усилено се говори и 
пише за палеокон-
такти. Най-активен 
в това отношение е 
швейцарецът Ерих 
фон Деникен. Него-
вите книги шокират 
човешката мисъл.

> Институт “Карне-
ги” във Вашингтон за 
търсенето на извън-
земен разум твър-
ди, че на пет звезди, 
подобни на нашето 
слънце, отстоящи на 
около 50 св. г., има 
вероятност за живот - 
Бета - С Вн, НД - 10307, 
Р ег - 51, НД -211413 и 
Сцо- 18.

> В Хеопсовата 
пирамида е намерен 
хуманоид в прозра-
чен ковчег. В папи-
рус се описва среща 
на фараон Хуфу и 
извънземния при-
шълец. Съхранява се 
от военните в Египет.

> Пластика на из-
вънземно същество 
е открита в асенов-
градското село Дол-
нослав.

> “Аполо-11” - Арм-
стронг на Луната: 
“Виждам нещо, чу-
вам нещо, до нас има 
нещо. Те не са като 
нас, те са енергия”.

> Астрофизикът 
проф. Лъчезар Фили-
пов: “Извънземните 
съществуват. Житни-
те кръгове предуп-
реждават за глобално 
затопляне, за глад, за 
икономическа криза, 
за термоядрен кон-
фликт, за астероид-
на опасност.” Преду-
преждават земляни-
те: “Преборете се с 
проблемите”.

> Прототраките: 
“Човешкият род е 
дошъл от други све-
тове”.

> Древните егип-
тяни: “Човекът е съз-
даден от Тези, дошли 
от съзвездието Це-
фей”. 

> Сергей Прес-
куряков: “От съзвез-
дието “Голямото 
куче” са дошли строи-
телите на египетски-
те пирамиди”.

> Ванга: “Много 
отдавна хора, дошли 
от Египет, облечени 

като кукери с маски, 
погребали богинята 
Бастет в Странджа до 
М. Търново. Богинята 
държи жезъл от из-
вънземен произход. 
В гроба има несмет-
ни богатства. Написа-
на е историята 2000 г. 
назад и е предсказа-
но как ще се развие 
светът. Строителите 
на гробницата са поз-
навали природните и 
космически закони, 
създаващи хармония 
в Мегагалактиката”.

> Кръстю Мутаф-
чиев: “Историята за 
произхода на разума 
на Земята е  зарове-
на в гробницата на 
божеството Бастет в 
Странджа. В гробни-
цата обаче има осо-
бен вид защитно из-
лъчване”.

> Древнокитайски 
източници говорят 
за синове на небето, 
които учели хора-
та да правят лодки, 
да копаят кладенци, 
да лекуват с игло-
убождане, да водят 
календар, да правят 
географски карти, 
астрономически на-
блюдения. Пришъл-
ците са дошли от пла-
нета на съзвездието 
Регул.

Тези факти обик-
новено хората са 
склонни да подценя-
ват. Представеното 
привидно противо-
речи на съвременна-
та “разумна логика” и 
каноните на Алма Ма-
тер. Затова казаното 
може да бъде полез-
но само на тези, кои-
то се абстрахират от 
логиката и каноните, 
т.е. на привидно “лу-
дите”. Науката днес 
не може да обясни 
например на какво 
се дължи скокът в 
човешкото развитие 
между каменната 
епоха и древните ци-
вилизации на маите, 
египтяните, шумери-
те, траките и др.

Ако на планети-
те живеят разумни 
същества, то тяхната 
форма, структура и 
вид съвсем не е за-
дължително да отго-
варят точно на наши-
те. Днес ние отричаме 
вероятността нашите 
предци да са били на 
по-висок стадий на 
развитие в интелек-

туално отношение. 
Изключваме те да са 
летели в Космоса и 
съществуването на 
друг висш разум в 
Мегагалактиката. Ние 
дори сме забравили 
за т. нар. вторично по-
дивяване, например 
на останалите живи 
от потъналите конти-
ненти Лемурия и Ат-
лантида.

От нас системно 
се крие информация 
както за извънземен 
разум, така и за други 
важни неща. Истината 
обаче не може дъл-
го време да се крие. 
Рано или късно тя из-
лиза на бял свят. Кол-
кото по-голяма е една 
истина, толкова пове-
че усилия се правят за 
нейното премълчава-
не или преиначаване.

Може би извън-
земните от години 
се опитват да ни по-
могнат, чертаейки 
кръгове в житните 
нивя, предупрежда-
вайки, че земята ни 
е много натоварена, 
измъчена, болна. И 
че политиците няма 
да я спасят, но могат 
да я спасят днешните 
“луди”.

Отдавна съм впе-
чатлен от тайните и 
загадките на нашия 
свят. Една от тях е 
вселенският разум и 
извънземни форми 
на живот. Придържам 
се към максимална 
автентичност на фак-
тите, към достоверни 
хипотези, които офи-
циалните власти не 
могат или не искат да 
признаят.

Йохан Волфганг 
Гьоте: “Където глу-
постта е образец, там 
разумът е безумие”.

Никаква сила не е 
в състояние да спре 
едно откритие, чието 
време е дошло. Тър-
сенето на извънземен 
разум продължава.

2009 г. София                                                            
Уфологичният ка-

лейдоскоп е застъ-
пен от много авто-
ри, между които: Ви-
талий Дячков, Джа-
нет и Колин Борд, В. 
Рубцов, Ю. Морозов, 
М. Агрес, проф. Л. 
Филипов, Ерих фон 
Деникен, Сергей Пре-
скуряков, Бил Бра-
истън.
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Лили 
ДЕЛИКИРОВА

За втора поредна 
година поети от Ди-
митровград, Хасково 
и Кърджали отпраз-
нуваха създадения 
от тях Ден на свобод-
ното слово. Този път 
като предислов към 
10 ноември.

Инициативата за-
почна с творческа ве-
чер на поетесата Лия-
на Фероли от Кърджа-
ли в къщата-музей на 
Пеньо Пенев. Избрах-
ме да представим 
нейното творчество, 
защото то възпява 
възможно най-един-
ното и свободно поле 
и съзнание – Боже-
ственото. И защото 
силата на човешката 
душа се определя от 
това, в каква степен 
тя изпълнява воля-
та на Бога, казаха 
организаторите от 
къщата-музей и от 
димитровградското 
читалище “Култура”. 
И както човекът за-
палва свещ, допълни 
Лияна, за да поднесе 
своя живот в жертва 
на Бога, така и поетът 
дарява чрез поезията 
Вечното у себе си. И 
той не може да не го 
прави, защото като 
повтаря и възвестява 
ставащото във веч-
ността, се превръща 

във вестител, при-
зван да свали небето 
в земни звуци и така 
да върне обратно 
светлия му дар.

След това присъст-
ващите на литератур-
ната вечер поети про-
дължиха да принасят 
своите плодове на 
духа, своите стихове, 
в малката, но уютна 
виличка на Хасковс-
ката строителна орга-
низация, недалеч от 
димитровградското 
селце Злато поле. Сгу-
шеното сред тополи-
те на острова-ръкав 
(меандър) в някогаш-
ното корито на река 
Марица поетично 
гнездо, оградено от 
водни площи, приюти 
сред горящата позла-
та на  камината и на 
златополския залез 
своите скъпи гости.
Домакините на по-
етичния пленер – 
кметът на Злато поле 
Иван Иванов, поетът 
Демир Демирев и 
философът Кирил 
Василев, приветства-
ха поетите със свои 
размишления за сво-
бодата и предложиха 
прочутите със “злат-
ните” си качества 
почти мистериални 
вина, които подобно 
на златото отразяват 
сакралната връзка 
между небето и земя-
та. Според тях голяма 

заслуга за тази връз-
ка имат реките, отра-
зяващи и разливащи 
небесната светлина, 
които предвещават 
по време на гроздо-
бер прибирането на 
бъдещите духовни 
плодове. Неслучай-
но и реката Марица, 
напоявала местните 
лозя, носи името на 
Дева Мария, която 
приема Христовия 
дух в себе си, за да 
стане връзка между 
Бога и хората. И тази 
връзка никога не е 
прекъсвала, само чо-
вешкото съзнание се 
е самозатворило за 
нея. Затова най-голя-
мата мечта на хората 
на словото е да от-
хвърлят бариерите 
и завесите, помрачи-
ли човешкия взор за 
светлината – тази, ко-
ято идва и ще разсее 
мрака. 

С подобни идеи 
и поетични внуше-
ния, както и с много 
песни и изпълнения 
на китара, поетите 
си обещаха подоб-
ни срещи да стават 
все по-чести и да се 
изнасят навън сред 
уникалния храм на 
българската приро-
да и така да полагат 
своите знаци върху 
свещената книга на 
земята българска.

Лияна ФЕРОЛИ

Дарявам  Вечното  у  мен
Носители сме всички на Това, което носи нас самите.
То, действителното, оживява, когато до вакуум разширим се.
Думите като съсъд извайват почерпаното от морето на душата.
Напиращите в мене думи, поискали  настоятелно живот,
те вестителство са земно за същностния Дух нетленен.
И съобщеното е повторение на ставащото във Вечността,
където пребъдва Вестителят. И онова, което в мен говори,
отзвук е на Неговия глас, изцяло в Светлина разтворен.
Възвествявам преживяното в мен, тъй както Вечността го 
е нарекла. Тъй както на Извора всичките потоци оплождат 
с кристална яснота мечтите.
И била съм, съм, и ще бъда на този Извор просветлен
сияйна и основна водна жажда. Идващо от дълбините 
на душата звънко ехо и повтаряно безспир от устните без тлен.
Та да мога да се слея със словесната си форма и в земни звуци 
небето да сваля. И с ритуал древен и свещен 
да върна обратно светлия ми дар. 

България – скръбна радост
„И аз те имам: радостта е скръб…”
 (П. К. Яворов)

Сега – ненавиждана с любов
и любена с жестокост.
Това е то – 
съдбовност.
Непонятност.
Вековна неволя.
Кръговрат на светостта.
Орисана на вечно изкупление.
На вечно раждане,
зреене,
цъфтене.
На свето възкресение.
България – радост в скръбта.

Среща-раздяла
След Живота. 
Идва Любовта.
Другото разкъсва,
задушава…
Носят се мелодии 
на мълчания…
Обвити в немощ…
Като еднопосочен път
надига се тъга…
Раздялата - среща
силата на слабостта.

 * * *
   Една милионна част е единица с шест 

     нули преди десетичната запетая

Невидимият-Видим 
Сякаш е дим. Или мъглица. Димяща. Мамеща. Към ямата 
от светлина, поглъщаща човешкото. И издишваща 
божественото. Навсякъде. И преди всичко около нас. 
Толкова много и така топли следи. Обживяващи с живост. 
Умиротворяващи. Нежно потъващи в духовно съзерцание. 
В лоното на сърцето. Което, стъпвайки в жаравата -.следи, 
затваря кръга на съвършенството.

Му (коан)
Всичкото е в нищото.
Нереална реалност.
Неназованото зове.
Възможност за невъзможното,
за човешкото без човека.
Светът се разпада
в словесно изобилие.

Ако ти си отговорът,
кой е въпросът,
тогава?…
И той, като 
всяко хрумване на атома
все щъка насам-натам,
като неуловимо време, 
преди времето,
улучило точно
моите 106 секунди
в мозъка ми.
Така, вероятно,
Вселената жаждата
си утолява
с моя глад
нестихващ.

* * * 

Твоята надежда 
ме сломи…
Е, добре!
Довърши мечтата си.
Бъди едно с нея!
А стъпките й,
когато се стопят
в пустинята 
на ненаситата,
една песъчинка
с мойто име
ще я превърне
в дъно на река.

Петко Каневски

Мария Шандуркова

Стефка Йорданова

Лияна Фероли
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Ч.Р.Д. 

Богата съм със вас и “Родово имение”

Румяна Славеева – гр. Момин проход

Вие откраднахте сърцето ми,
аз боледувам щом ви няма.
Но щом взема ви в ръцете си,
слънцето край мен изгрява.

Страница след страница попивам.
Уча се от Учителя ни Благ.
Светлина и доброта раздавам,
пълно е сърцето ми със тях.

С вас богата съм приятели,
колко дълго съм ви търсила в
живота си вече цели 50 г.
Ей, така без вас изгубени са.

Но благодаря за туй, че пия от редовете ви,
сега и тук макар и закъсняла.
И нека Бог ви благослови, че свойто
щастие със мене споделихте.

И моята душа ви благодари.
Обичам ви приятели. Бъдете все така
добри и разпръсвайте от Светлината си
че ако ви няма, ще боли! 

ЗИМА
Костадин ВАКЛЕВ

Зима дойде в снежни зори 
с тих вятър и с омая
и снежинки – пеперуди
летяха в безкрая.

И падаха тъй красиво, 
за миг всичко побеля
и тез пеперудки игриво
летяха и през деня.

Изчезна и тъмнината, 
земята се разкраси 
сякаш горе в небесата
облакът се разпраши.

Най се радват децата 
на тоз бял и хубав свят,
сега вече със шейната 
по пързалки ще летят.

ВЕЛКА ХАРИЗАНОВА – гр. Кнежа

ЗЕМЯТА НА ОРФЕЙ
или
Да изживееш чудото, 
наречено Родопи!

Като тънка змия път се вие
и се впива завой след завой
във зелената гръд на Родопа.
Аз се взирам напред -
да открия
древни сенки и чуя шепот
на пробудени стари легенди.

Уж небрежно протяга реката 
своите пръсти зелени, 
като с нож издълбава скалата 
и отваря проломи 
през карстови бездни, 
с вой
пропада надолу 
към подземния свят на Орфей, 
и заспалото време 
на Тракия древна.

Спира времето край Триград. 
Над скалите се вие 
самотен сокол, 
пещерата бездънна 
вее хлад. 
И душата ми пие 
от омайното биле 
на любов и тракийски легенди 
в самодивския скут на Родопа.
Звън Орфеев отеква                                                                                              

в страховитите зъбери
на ждрелото,                                                                                           

и вълшебната песен се лее, 
не секва,
а над всичко синее 
окото 
на Бога.

МОЛИТВА
На дъщеря ми Татяна

КРАСЯ ТИТЯНОВА

В нощта, когато ти изчезна 
като звезда - далеч от нас, 
изписках, паднах като в бездна, 
раззинала пламтяща паст.

С ухание спаси ме смина, 
прошепна ми с любов дори: 
“Тя като мълния премина 
през дните и ни озари...”

Проклех пред Бога трижд ония, 
чиято злост не ме сломи. 
Помолих и смъртта: “Върни я 
и вместо нея мен вземи!”

Аз молих слънцето, всемира 
и вятъра от връх на връх. 
Все още стъпките й диря, 
гласа й, сетния й дъх.

Към блага вест, към звездна рима 
прострях ръце: “Къде изтля?”
Но болката ми несмирима 
не се смири, не отболя.

На щастието с аленото вино 
отдавна аз не се теша –
отмина ти живот като на кино, 
без пориви и без душа.

АКВАРЕЛ
КРАСЯ ТИТЯНОВА

Догарят залези, угасва страст. 
От пролетите в теб какво остана? 
А все тъй млад, макар и беловлас, 
е водопадът горе над Бояна.

Над Витоша се спуща снежен мрак. 
Снегът дойде върху криле на врана. 
Но не задържа водопадът сняг, 
а хаос от звезди, светкавици и пяна.

Сърце, сърце не спирай пулса млад! 
Сред тайни нежни, в часове вечерни, 
бъди стихийно като водопад, 
но не задържай сняг в косите черни.

БЪЛГАРКА
Веска ВЕЛЕВА
лит. клуб “Алеко”, гр. Пазарджик

Щастлива винаги ще бъдеш ти,
щом БЪЛГАРКА красива си родена!
Тя грее като СЛЪНЦЕ и блести,
макар сърна понявга наранена!
             На гръд пендарите блестят, звънят,
             лице й пламък, очите – чисти,
             макар сълзи от болка да струят,
             мечтите й – разкошни, поривисти!
Сади кокичета тя, мушкато
и в двора, и на дрехи в редовете!
Блести в атлазен сукман – злато.
САМАТА ТЯ Е НЕЖНО ЦВЕТЕ!
             Тревогата превръща в песен!
             Мечтите си реди в шевица.
             ЛЕТИ – тъй волна в плодна есен!
             Тя – Нежната е СЛАВЕЙ-ПТИЦА!
И вярна, предана съпруга,
красавица неповторима.
И като нея няма друга:
ЖЕНА И МАЙКА, И ЛЮБИМА!
              Такава умна, благодатна!
              Кат бисерче е, ясно слънце!
              Тя роза пищна, ароматна –
              БОГОРОДИЧНО Е ПЛОДНО ЗРЪНЦЕ!
Велика, скромна. Тя полита
на смърт във бой за СВОБОДАТА!
Ей, байрактарка  и комита!
НА СТРАЖ ЗА МИР Е ПАК: ЖЕНАТА!
              За подвига й скъп, заветен:
              най-дъхавия хляб замесен!
              За нея: ХУБАВАТА ПЕСЕН!
              От рожби -  ДЪХАВОТО ЦВЕТЕ!
Тъй майката стои на БОРДА,
все като струна обновена.
И... радостна съм и тъй ГОРДА,
ЧЕ БЪЛГАРКА  СЪМ  АЗ  РОДЕНА!!!

МОЙТА 
ПЛАНЕТА
Лидия АНГЕЛОВА, Смолян

Дай ми топлина,
дай ми светлина -
утрин в утринта.
По бяла пътека
да тръгна -
с попътния вятър навред.

Да видя земята 
огряна от таз светлина. 
Да бъде вишнево бяло 
и вечно мораво! 
Да бъдат сърцата на хората 
земни –
галени.
Да блесне мойта планета
в пурпурно златна премяна.
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Борислав ИВАНОВ

В едно обикновено село дойдоха 
няколко маймуни, облечени в човешки 
дрехи, маскирани досущ като хора. Още с 
идването си маскираните маймуни почнаха 
да отмъкват от дворовете на селяните 
всичко, което им попадне пред очите, дори 
кокошките и добитъка. Когато срещнеха 
някой човек на улицата, те го заплашваха 
и му обираха парите и каквото носеше 
със себе си. Приемайки доброжелателен 
вид, с лъжливи обещания маймуните 
мамеха по къщите възрастните хора да 
им дадат спестяванията си, а на някои 
наивници присвоиха дори имотите с 
фалшиви документи. Никой не смееше да 
се противопостави на маймуните, защото 
те бяха силни и свирепи и пребиваха 
жестоко всеки селянин, дръзнал да им се 
опълчи. Освен това, коварните маймуни 
внимаваха да не оставят следи при 
извършването на злодеянията си, така 
че дори законът мълчеше безсилен пред 
многобройните им престъпления.

Хората от селото изпаднаха в пълно 
отчаяние, нямаше човек, който да не е 
пострадал от маймунски посегателства. 

Заявка и поръчка на горепосочените книги може да направите на телефони:  02/962 16 85 и 0888 693 359, както и на e-mail: rodimenie@abv.bg
Книгите на ИК “Новата цивилизация” щи намерите и във верига книжарници  “Хеликон” и “Пингвините”.

КАК ХОРАТА ИЗГОНИХА
ПРЕСТЪПНИТЕ МАЙМУНИ

Тогава един беловлас старец каза 
на злощастните си съселяни „Вижте 
колко сме много, но не сме задружни и 
позволяваме на маймунската шайка да ни 
ограбва един по един”. „А, как да станем 
задружни?” - попитаха селяните. „Само 
доверие помежду ни може да ни направи 
задружни” - отвърна старецът. - „Доверие 
се среща там, където сред хората не виреят 
лъжата, завистта и омразата”. Селяните 
разбраха съвета на мъдрия старец и 
напълно прочистиха душите си от всякаква 
лъжа, завист и омраза. Настъпи смайваща 
промяна в селото, хората станаха по- добри един към друг, появи се доверие 

помежду им.
Сега, когато маймуните нападнеха 

някой човек, всички в селото се 
втурваха на помощ и го спасяваха 
от злодейските им ръце. Маймуните 
разбраха, че вече не могат така лесно 
да нападат и ограбват хората в това 
село. Хвана ги страх, да не ги заловят 
и накажат за многобройните им 
престъпления. Наскоро след това, една 
вечер маймуните тихомълком избягаха 
от селото.

Никой повече не чу за маймунската 
банда.


