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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

EНИНАК
Без
съмнения
най-чаканият ден в
календара ни е Нова
година. Тази дата е
извор на надежда,
на ново начало. За
нея приготовленията започват поне
месец по-рано, а
споменът за събитията на празника

понякога остават за
цял живот.
Българинът празнува няколко нови
години.
Етносинтезът и културните
потоци по нашите
земи са оставили
пълни със символика, дълбочина и
енергия ритуали.

Всички те отбелязват края на един
природен или религиозен цикъл. Поколения наред вярванията и обредните действия са се
съхранявали грижливо, препредавали са се с едничката
цел да не се забра-

вя мъдростта на дедите, тяхната вяра
във възможното
прекрасно бъдеще.
Най-ранната
Нова година се отбелязва на дата 20
декември.
Продължава на
стр. 10

Изповед
Бианка Генова, София
Господи,
Ти всичко си ми дал! –
Животът е прекрасен.
Не бива да изпитвам жал,
назад да се завръщам!

Честита
Коледа!
ОУВАЖАЕМИ

Н
Ж
ВА

Животът ми е тук – сега
и вечен е, безкраен!
Щастлива съм, че съм жена
и всичко е омайно!
Благодаря ти от сърце
за висшето творение! –
Ний твои сме деца,
ти чакаш с търпение
към теб да се обърнем,
с любов да те дарим
и заедно, единни
ний Рая да творим!

Покана
ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в. “Родово имение”?

618

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618

ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г.
ще получат подаръци - емблематични книги
от ИК “Новата цивилизация”!

На 12 януари 2010 г. (вторник) в залата на
Народно читалище “Славянска беседа”
(София, ул. “Г. С. Раковски” №127, ет. 2) от
18 часа ще се проведе творческа вечер с премиера на най-новата книга на поета орфист
Никола Гигов “Орфей и любовта”.
Ще бъде изнесен и рецитал “Слънце в кръвта” – стихове на автора, в изпълнение на
Елена Хайтова.
Срещата е организирана с любезното съдействие на вестник “Родово имение” и издателска къща “Новата цивилизация”.
Приканват се всички читатели и симпатизанти, интересуващи се от темата за Орфей,
да присъстват.

Вход свободен

Отиде си

най-светлият
мъдрец в
българския
театър
Почина големият
български театрален режисьор и педагог проф. Крикор
(Коко) Азарян на
75-годишна възраст
след
продължително тежко боледуване. Но успя да
отдаде и последния
си дъх на любимата си работа. Последният проект на
проф. Азарян беше
“Вишнева
градина” по Чехов, чиято
премиера беше в
Народния театър
“Иван Вазов” на 31
октомври.
Крикор Азарян
е роден в Пловдив
на 14 март 1934 г.
Завършва гимназия в Пловдив и театрална режисура
във ВИТИЗ (днес
НАТФИЗ) през 1966
г. при проф. Филип
Филипов и Сашо
Стоянов. Специализира в Москва и
Ленинград. Работи най-дълго във
Военния театър, а
също и в Пловдивския, Народния, Сатиричния, театър
“София”, в театри в
Москва, Битоля и
др. Незабравими в
историята на българския театър, освен работите му по
Чехов, остават спектаклите по Йордан
Радичков, Шекспир,

Н.В. Гогол, Иван Радоев, Боян Папазов,
Т. Уилямс, Николай
Хайтов. Тридесет години преподава актьорско майсторство и режисура в
НАТФИЗ. През 2005
г. напуска театралната академия, след
което става преподавател по актьорско майсторство в
Нов български университет. Режисира
постановки в Русия,
Полша, Македония,
Югославия и други
страни.
Носител е на награди за спектаклите “Януари” на Йордан Радичков, “От
земята до небето”
на Николай Русев,
“Опит за летене” на
Йордан Радичков,
“Празникът” на Николай Хайтов. Носител е на наградата за режисура на
Съюза на артистите
в България за “Буре
барут” - Деян Дуковски, и от фестивала в Благоевград
за “Бая си на бълхите” - Боян Папазов.
През 2004 г. получава почетен “Аскеер”
и орден за вярна
служба на театъра.
Поставя над 100
пиеси.
Продължава
на стр. 22
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА

НА ЖИВОТА
Сражение

Но с действията си ведрусът предизвикал
гняв, бил заловен и затворен в клетка, за да
гледа как ще горят градините и къщите на
неговото селище, как пред него, оковани във
вериги, ще вървят мъже, жени и деца.
Военачалникът със злоба му говорел:
- Гледай, старче. Съплеменниците ти роби
са сега. Пред свитата ми ти се пошегува с мене
зле, плодът, който ми
даде – изгни за миг.
Сега съплеменниците ти са роби, ще отглеждат под страх от
смърт негниещи плодове.
- Под страх от
смърт може да се отгледа само смъртоносен плод, дори видът
му да е благовиден.
Ти си примитивен. Да
покориш страната ми

не можеш. Пуснах аз
гълъб с вест за тебе.
На всички влъхвите
ще разкажат, щом
гълъба съгледат…
Заповед дал римския военачалник.
Към всички селища
ведруски да доставят, се устремили
вестоносци.
Заповедта
изисквала
представителни
хора от всяко селище да дойдат и да
видят колко са силни
и обучени за война
и как са въоръжени
войските римски; и
че са способни да
изтрият от лицето на
земята селищата непокорни, в робство
да отведат жените
млади и децата. Да
носят всички данък
за воините страшни. И занапред през
есента да събират за
държавата им данък
и сами да го донасят
там.
В деня, определен
със заповед, от изгрев слънце деветдесет юноши ведруски
застанали пред лагера огромен.
Отпред стоял известният ти Радомир
в рубашка, извезана
с любов от Любомила. И в светли ризи
били зад него юношите също.
Главите русокоси шлемове железни не
покривали. Ленти, сплетени от треви, обвивали главите им. Нямали щитове, с които да
се пазят от смъртоносни удари. От пояса на
всеки млад ведрус висели само по два меча.
Мълчаливо те стояли, държали за юзда конете си и много от жребците не били оседлани.
Събралите се на съвет военачалниците на
обучената петхилядна войската и гледали
деветдесетте юноши. Старшият военачалник
приближил към клетката, в която бил заключен ведрусът от изгореното селище, и запитал:
- Какво може да значат тези хлапетии? Аз
заповядах на старейшините от всичките селища да се представят, за да чуят законите на
императора на моята страна.
Ведрусът от клетката му отговорил:
- Старейшините в селищата знаят за какво
искаш да им говориш ти. Твоите речи са им
неприятни. И са решили да не идват при не-

приятното. Пред лагера на твоите войски са
само деветдесетте юноши от съседното селище. Мечове имат на поясите си и е възможно
да искат бой да приемат.
“О, безмозъчни варвари – си мислел главният началник - Разбира се, никакъв труд няма
да представлява да изпратя в бой с тях част
от войниците и да ги изколя. Но каква полза
от мъртви тела? Дали не е по-добре да им
обясня и да отведа за императора здрави
роби?”
- Послушай, старче - обърнал се военачалникът към ведруса, - младите те почитат. Ти
им обясни безсмислието на неравното сражение. Предложи им да се предадат. Ще ги
оставя живи. Разбира се, аз всички ще пленя,
ще ги направя роби, но пък няма да живеят
те във варварска страна. Ще получат дрехи
и храна, щом в послушни роби се превърнат.
Ти, старче, обясни им безсмислието на сражението кръвопролитно и неравно.
Ведрусът отговорил:
- Сега ще се опитам. Ще им обясня. Сам
виждам, че е заиграла кръвта на младите ведруси.
- Тогава, старче, говори.
Ведрусът заговорил от клетката високо, за
да го чуят стоящите пред лагера млади ведруси:
- Виждам на поясите ви по два меча, синове мои. И виждам редом с вас жребци разпалени. Вие ги държите на юзда, не ги изморявате, а пазите силите им за война. В бой да
влезете сте се решили. Мъдър е предводителят ви Радомир. Отговорете ми.
Видели и военачалниците, и войниците
как стъпил напред и ниско поклонил се Радомир на старейшината, който се намирал в
клетката, и отговорил, като потвърдил словата на ведруса.
- Така и мислех - казал старецът ведрус и
продължил: - Радомире, ти си предводител,
ти разбираш, вярвам, че разбираш, че силите
пред теб на твоите не са равни.
И пак се поклонил Радомир пред словата
на ведруса, като по този начин му отговорил
утвърдително.
Доволни били военачалниците от диалога. Но следващото неизказано ги удивило.
Старецът ведрус продължил:
- Радомире, ти си млад, твоята мисъл се
носи бързо, тогава запази ти пришелците
живи. Не убивай всички. Накарай ги да си
отидат, оръжие да сложат и вече никога да
не си играят с него.
Отначало сякаш онемели военачалниците
от словата необикновени на ведруса. После
раздразнено възкликнал главният:
- Ти си откачил! Загубил си ума си старче!
Кой на кого тук може да запази живота - не
разбираш. На смърт обрече ти твоите съплеменници. Сега аз заповед ще дам…
- Ти закъсня, виж, беше замислен Радомир,
но ето, че се поклони пред моите думи, а значи ги разбра и ще ви остави живи.
В следващия миг видели военачалниците
как стоящите пред лагера юноши деветдесет
скочили на конете и стремително препуснали към лагера. Военачалникът успял да заповяда на част от притичали воини да се приготвят да посрещнат ведруските конници в
град от стрели.
Продължава на стр. 20
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На целияен екип!
с
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С искрени
пожелания за
трайно здраве,
творческо
дълголетие и
растеж на вашето
прекрасно дело
– да бъде като
дърво, устремило
множество клони
към всички
посоки и даващо
изобилни и добри
плодове!
С почит:
Лилия
Атанасова
– гр. Плевен

Здравейте, мили приятели!
През лятото в Силистра се появи бяла лястовица. Тя зарадва хората и ни накара да си зададем
много въпроси.
Поздравявам ви с приказката “Бели лястовици”.
Пожелавам вестник “Родово имение” да продъл
жава да буди духовете в епохата на Водолея с националните и общочовешки
идеали и с идеите на Анастасия!
Присъединявам се към призива за възстановяване на
Кирило-Методиевата азбука.
Писмените знаци в глаголицата и кирилицата са носители
на духовни сили и всяка буква
има специфичен смисъл.

Уважаема редакция,
това как списвате вестника, как той достига и се чете от много хора, се вижда всеки
път от неговите издания. Аз съм впечатлена
от това, че той си има свои определени идеи
и смисъл, че много от вашите читатели искат
да научат нещо конкретно и Вие откликвате
на техните желания. Освен това много пъти
вестникът става повод да се образуват различни групи, клубове, където хората общуват и споделят това толкова скъпоценно за
тях чувство на преклонение пред всичко, сътворено от талантливата българска ръка.
Стремят се да го съхранят, а и да го представят на идващите след тях с възможно
най-голямата обич и възхита, която може да
побере човешкото сърце. Това, което е остаАнастасия
Мара РАДОЙЧЕВА
Вплела слънце във косата, по пътечката сама
слиза към брега със стъпки на сърна.
Вятърът крилат край нея облаци разстила,
светлинка навред всичко покрива.

нало блед спомен в моето съзнание, или пък
не съм имала възможност да зная, сега с найголямо удоволствие научавам в кръжок, който черпи много от страниците на вашия вестник. И не само от страниците. Посещенията
на известни исторически и археологически
места запълват с емоция и нови преживявания този все пак труден за мнозина живот.
Карат ни да вярваме в съществуващата или
не Анастасия, или пък че можем да се съберем край домашното огнище родители, деца
и внуци, без да чакаме трепетно писма с чуждестранен печат, защото всичко примамливо
отвън го има в изобилие и край нас.
Мара Радойчева, член
на клуб „Родолюбие”- Варна
Тази обич тук ли се намира
в царството на кедровия свят?
И за да съм щастлива, моля те сега,
Господи, позволи мъничко с нея да повървя.

Капчици роса за стъпките й спорят,
животните за заповед от нея се борят.
И тръгва лъчът, носещ обич и добрина
по всички посоки на света.

душко! – каза му една стара лястовица, с него ще
си имаш неприятности.
- Но то е най-кроткото ни пиленце! – не се
съгласи той.
И сякаш всичко се обърна срещу тях. Валеше
всеки ден, една нощ се изви буря. Цяла нощ вятърът хвърляше вода срещу гнездото им.
- Аз съм силен, какво ще направите, малки птиченца?! Ха-ха-ха!
На сутринта пекна слънцето и ги изсуши. А
гнездото им едва се крепеше!
Добродушко и бялата лястовица литнаха да го
поправят. Работиха неуморно и то стана по-здраво от преди.
А колко грижи положиха да опазят читави децата си! Лястовичетата израснаха смели и бяха
най-гласовитите от всички лястовици.
През есента семейството отлетя на юг.

С уважение:
Йорданка Николова,
Силистра
Бели лястовици
- Тя не прилича на нас,
сине. На никого не прилича.
Избери си другарка, да е като
теб! – говореше майката лястовица.
- Но тя е като нас, мамо! Сърцето й е добро и
нежно!
- А децата ви? Различни ще са, как ще живеят!
Добродушко и бялата лястовица довършиха
гнездото си.
- Както гълъбът не се отделя от бялата си любима, така и аз оставам с теб! – каза й Добродушко.
Един ден, над гнездото им закръжиха много
лястовици. На няколко пъти се приближиха съвсем близо. Крилете им свистяха заплашително.
Бялата лястовица остана в гнездото, а Добродушко пърхаше с криле отвън.
- Тя ме научи да летя над облаците! – каза изведнъж една от лястовиците и отлетя.
- Тя ме научи да пея вдъхновено! – каза друга и
също отлетя.
- И аз ще бъда храбра като нея! – каза трета и се
издигна в небесата.
Останалите се разхвърчаха във всички посоки
и не ги обезпокоиха повече.
В разгара на лятото в гнездото на Добродушко и бялата лястовица се излюпиха бяла и черни
рожби.
- Изхвърли бялото птиче от гнездото, Добро-



- Далечен път ни чака, свидни рожби,*
в задружно ято нека да летим!
Ще бъдем в първите редици, зорки, } 2
Щом сме единни, ще устоим.

Уважаеми г-н Панчев
и целият екип на
в-к “Родово имение”,
По случай 4-та годишнина от издаването
на Вашия прекрасен вестник, чийто
абонат съм – Ви изпращам този букет
лалета, които не миришат, но и не
увяхват! Пожелавам на всички Ви много
здраве, щастие, и
успехи! Нека те Ви
донесат полъх от
родното село на Баба
Тонка Обретенова и
от мен – една далечна
Кунче. Обичам всички
Ви!
с. Червен,
обл. Русенска
Николинка Георгиева

През пролетта, в родния край се завърнаха
всички до една от семейството.
Ятото ги беше приело.
Мама и татко се настаниха в старото гнездо, а
децата им градяха нови.
- Има бели гълъби и бели лебеди. Вече има и
бели лястовици! – каза Добродушко на любимата
си и запя:
- Не повярвах на лошите думи*
и съветите зли не търпях,
прелетях над морета и друми } 2
далечни със теб, моя бяла душа!
Запя и бялата лястовица:
- С радостта, с песента, *
с красота в Любовта
на крилете й мощни летя
} 2
и е нов и различен, различен света!
Йорданка Николова – Силистра
* песен
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СУРВА, ВЕСЕЛА
ГОДИНА
Екатерина Стаева,
Велинград
Рано тая сутрин чичо Гошо се показва навън, оглежда небето и доволен съобщава:
- Времето ще спази традицията. Ще завали
сняг.
Наистина към обяд заваля на едри парцали пухкав сняг. Набързо окичи голямата
хлахана с пухкави кадели и тя заприлича на
приказен замък. Старата черница доби вид
на огромно Коледно дърво.
Ечо и Стоян излизат на двора да поиграят
със снега, а леля Мара се залавя да стяга вечерята. Днес тя трябва да е богата и разнообразна, защото е Бъдни вечер.
Ето, чичо Гошо внася бъдника - китук от
някое изсъхнало овощно дърво. Него ще го
сложат в печката късно вечерта, за да подържа огъня през цялата нощ.
- Гошо, да не забравиш палешника да донесеш, че как ще прикадим трапезата - напомня
леля Мара.
Вече се свечерява. Утихват улиците и дворовете. Не се чува нито говор, нито детски
смях и глъч. Само от време на време пролайва някое куче и пак настъпва тихата зимна
вечер. А снегът вали, вали....
Леля Мара постила на пода върху чергата големия месал и
започва да нарежда
ястията. Тази вечар те
трябва да са нечетен
брой - три, пет седем
или девет. Тя е
приготвила постни
сърми, боб, пълнени
чушки, варена тиква,
ошаф, баклава, сиренява баница с късмети, питка с паричка.
В полунощ тръгват
сурвакарите. Кучешкият лай зачестява, чуват
се весели момчешки гласове: ”Сурва, весела
година! Да сте живи, здрави!”. Това са пожелания към стопаните на къщите, в които влизат.
На сутринта Ечо и
Стоян бързо грабват
сурватките и започват сурвакането с родителите си и близките съседи. После,
пързаляйки се по
снега, се отправят
към близкия квартал. Улицата, по който минават, сякаш е
със строени редици
от коледни дървета.
Децата гледат и не

могат да се нарадват на красивата гледка. А
от небето продължават да се сипят едри снежинки, щипят зачервените бузки и всявят радост и веселие в детските души.
Свиват по тиха калдаръмена улица. Тук
подранили стопани събират снега и го трупат на камари. Така по почистения калдаръм
по-лесно се върви. Стигат до голяма порта с
дървено чукало. Едновременно чукат и викат: ”Сурва, дядо Мито! Весела Нова година!”.
Това е къщата на техния прадядо Мито Горчев. Строена преди много години, тя напомня за възрожденския дух на своя стопанин. А
той, преживял турското робство и Освобождението, я напълва с десет деца. По-късно
всички създават свои семейства и домове и
той остава сам в нея.
- Сурва, весела Нова година, дядо Мито! повтарят децата.
- Е,е! Къщата ми се напълни с юнаци и
малки моми! - радва се веселият старец и ги
въвежда в голяма соба.
А тя вече се е понапълнила с внуци и правнуци. Всички го сурвакат и той им дава по петаче и кесия, пълна с орехи, пукалки и грозде
от своето лозе.
В огнището догаря бъдникът, на синджира
къкри зеле с кървавица.
В собата е светло и уютно. Цялата южна
страна е от прозорци, а
от вътрешната й страна
от край до край е с миндери, заслани с домашна тъкани покривки и
везани възглавници. На
пода са проснати шарени черги. Масата за
хранене е дълга, за да
побира повече гости.
- Хайде, юнаци и малки моми, сядайте да се
храните, а аз
да закача другото котле да
къкри. Скоро ще заприиждат и родителите ви.
След малко започва истинското
веселие. В детската компания има
певци, декламатори, танцьори. Дядо
Мито гледа, слуша и сълзи покриват
лицето му. Той става, сваля гайтанения си елек, кръстосва ръцете на
кръста си и със ситна стъпка заиграва ръченица. Децата му пляскат, а
дядо Мито, още по-въодушевен, се
провиква:
- Сурва, весела Нова година!
- Ех, тате, вече си на сто години,
а все си същият – като децата - казва баба Екатерина, която току-що
е дошла. Тя оставя на масата бохча
с кравайчета, да ги закачат на сурватките на децата. Скоро пристигат

и седемте му сина и снахите и другите му
дъщери със зетьовете. Собата става тясна и
баба Екатерина изпраща всички деца до голямата порта с чукалото.
Ето така преди много-много години, когато бяхме и ние деца, се отбелязваха празниците – семейно, целият род се събираше заедно - защото хората се обичаха и уважаваха.
А годината, че ще бъде весела - ще бъде, щом
от първия ден започва така. Ще бъде и плодородна, щом трапезата е пълна. Ще бъде
и плодотворна, щом хората се обичат, щом
мислите им са заети с реализирането не на
лоши, а на добри дела.
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БЪДНИКЪТ

В НАШИЯ ДОМ
Замъчи се Божа Майка,
от Игнажден до Божича.
На Божич се разкръстила,
та си родила Млада Бога,
Млада Бога и Божича!

Дора ВУЧКОВА
Така пее майка ми
на всяка Бъдни вечер, когато наредени на богато отрупаната с постни ястия
трапеза всеки от нас
тръпне в очакване да
получи с парчето погача втъкнатото вътре късметче. Гадаем
по символите, скрити в питката, с какво
ще ни дари съдбата и
какво важно ще ни се
случи през следващата година, какъв
ще бъде акцентът на
трудовата ни дейност, ще има ли достатъчно здраве и
сили да вървим по
своя житейски път,
да помагаме и обичаме близките си.
Този свят ритуал,
пълен с надежда и
детински
трепети,
дъщеря ми очаква с
най-голямо нетърпение. Но и всички ние
сме обзети от особено вълнение.
Денят още от начало ни завладява с
нещо като сценична треска. Сутрин от
много рано у дома
ухае на благи постни манджи. Като се
започне с ошафа, цялата къща започва да

мирише на сварени
сини сливи, ябълки,
круши. Бобът къкри
на печката, благият
му мирис се усеща
чак до вечерта. А на
масата – там е найинтересно! Там става
свещенодействието
омесване на погачата. Цялата маса е побеляла от брашното.
Мама меси голяма
питка. Меки и унасящи са движенията й.
От време на време
поръсва тестото с
брашно, отдолу под
него също посипва.
После полага питката
в тавата и ме праща

да донеса
късметчетата. Тук започва моята
роля. Така
както някога го правеше баба
ми, бог да я
прости! Тя
събираше
най-чудните неща, които аз
като дете не можех
веднага да си обясня
защо са тъкмо такива. Тя взимаше найедрото бобче фасул,
откъсваше клечка от
метлата, до тях поставяше бяло голямо копче, отделяше
неголяма клечка от
най-голямата цепеница, донесена до
огъня, изваждаше от
джобчето на брашнената си престилка
стара паричка. От нея
знам, че късметите в
питката трябва да са
пет или седем, или
девет на брой. После

баба наричаше всяко
късметче – клечката
за късмет за дома,
бобчето фасул - за
нивата, сламката - за
кокошките на двора,
копчето наричаше на
работата, паричката
си е просто символ
на благополучието и
парите.
Но когато ги пъхаше в питката, гонеше
ни от кухнята, всички ние трябваше да
излезем от кухнята,
за да не видим къде
точно ги мушка. “Бягайте долу до скрина
да извадите чашите
и чиниите за довечера!” Тогава аз бях
най-малката и на мен
се падаше ролята да
подреждам приборите, чашите, солта,
чубрицата, купичката
с мед. Още по-отдавна, когато съм била
съвсем малка, трапезата се подреждала
на пода, върху слама,
покрита с черги. Сла-

мата напомняла яслите, в които се е родил Божият син. Цяла
нощ се празнувало,
пеели се коледарски
песни и се гадаело
каква ще бъде идващата година по пращенето на цепениците в огъня, по първия
счупен орех - ако е
пълен и здрав, такава ще е и годината.
А сега съм майка
и на свой ред подсещам порасналата си
дъщеря да донесе
орехите и да подреди ябълките. С напредването на деня
нетърпението
на
всеки се увеличава
многократно. Масата, на която ще “бъднуваме”, се подрежда през целия ден.
Гледайки моята вече
пораснала дъщеря,
започвам да я подсещам. “Донеси орехите, подреди ябълки,
круши и портокали
на масата”. А тя все гадае какво ли ще бъде
този път късметчето
й! Дали повече предпочита късметчето
за любов, или за учение! Или по-добре
паричката, или кламера /той съответства на автомобила
ни, а дъщеря ми от
скоро има шофьорска книжка/. Това
за кламера е нейно
хрумване. Тя настоя
да сложим късметче
от метал, за колата.
Новото поколение
носи и нови знаци.
Наглеждам кухнята. Мама ми разказва,
че на този ден всяка
гозба става вкусна,
дори и да не се стараеш много над нея.
Защото Света Богородица слиза от небето и благославя
всяко ястие. Както
благата вест идва на
земята да извести, че
се е родил Бог Исус

Христос, така с благост трябва да бъде
изпълнено
всяко
кътче от дома ни от
нас самите. Напомня,
че на този ден никой
не казва груба дума
или пререкание. Защото ако ти тръгне
на кавга, цялата година на кавга ще те
избива.
Влиза баща ми и
прекъсва благите ми
мисли. Той ми също
има своето “ритуално” занимание – избира най-силната ракия. Неговата задача
е привечер да кипне
силна ракия на котлона,
разбъркана
с две лъжици мед.
Виното също се пие
подсладено, греяно
и силно. Мъжът ми
и този ден е на работа, защото бизнесът
напоследък не различава празник от
делник, но вечерта
непременно ще бъде
тук, сред нас. Надявам се да си дойде
поне тази вечер порано, иначе ще трябва да го чакаме. Нали
си има ритуали...
А аз се сещам, че
имам и друго задъл
жение в този празник. Купила съм тамян, въгленчета и
специално керамично съдче.

Продължава
на стр. 13

Изкуство, култура
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ

ТРАКИЙСКАТА
И ЕЛИНСКАТА
КУЛТУРА
Проф. Димитър ПАПАЗОВ

Г

лобализацията изведе на преден план
много проблеми, на които досега не
се е обръщало достатъчно внимание.
Един от тези проблеми е този за интеркултурните взаимодействия
в исторически план, рефлектиращи и
в нашето съвремие. Сред тях, стоящ
може би в корените на съвременната цивилизация (която според някои
западноевропейски философи е повторение чрез Европейския съюз на
Римската империя на по-високо ниво),
е проблемът за взаимоотношенията
между културите още преди създаването на Римската империя, в периода на гръцката античност, с която са
свързани и нашите земи, населявани
от траките. Древногръцката култура е
тази, която влияе осезателно на културата на траките и по този въпрос има
изказани доста мнения от наши и чуждестранни учени. В същото време ще
бъде неправилно да мислим, че това
влияние е едностранно. Много от античните извори съдържат достатъчно
доказателствен материал за влиянието
и на тракийската култура върху древногръцката. Ето защо, без да се правят
нови открития, само на основата на известните досега исторически извори,
може да се погледне по нов начин на
двете съседни култури - като взаимовлияещи си, вследствие на което те се
явяват продукт на интеркултурното си
взаимодействие. Разбира се, ефектът
от това взаимодействие е различен
за всяка култура, но
това трябва да стане
предмет на специално задълбочено изследване.
В рамките на настоящия материал
ще се направи опит
да се очертаят само
рамките на това взаимодействие, допринесло за оформянето
на две древни култури, минали впоследс-

твие през елинистичната епоха и оставили
следи до наши дни както в две съвременни
балкански страни, така и в съвременната европейска култура и във формиращата се интеркултура на 21 век.

културата си. Има и по-красноречив пример
за взаимоотношенията и оттам за взаимовлиянията. По времето на Пизистрат в Древна Гърция във втората половина на 6 век пр.
Хр. се създава дори трако-гръцка държавна

Взаимовлиянията според нас имат 3 периода. Първият от тях е във времето 8-6 в. пр.
Хр. Тогава те са били незначителни, тъй като
взаимоотношенията траки-гръцки колонисти често са имали враждебен характер. Изворите показват, че през 5 век пр. Хр. е имало
дори неуспешен опит за колонизация, при
който загиват над 10 000 гръцки колонисти
при Абдера. Постепенно обаче отношенията
се изглаждат и враждебността се преодолява. Пример за това е Аполония в 6 в.пр. Хр.,
която активно контактува с местното население и дори, доказано чрез археологически
разкопки, възприема тракийски елементи в

организация от тракийското племе “долонки”. Тези два примера са само част от предпоставките за увеличаване и разцвет на интеркултурните влияния през класическия и
ранноелинистичния период.
В основата обаче на най-активните интеркултурни влияния лежи Одриското царство
5-4 в. пр. Хр., координирало, контролирало
и насочвало взаимоотношенията на селищата си с гръцките колонии като цяло и имало
за партньор Атина. То се стараело да укрепи
тези взаимоотношения и по пътя на династичните бракове.
Третият период обхваща късния ели-

21 - 27 декември 2009 г.

низъм и е свързан отново с влошени взаимоотношения. Причината тогава е била в
икономическия упадък на Тракия, когато
Одриското царство се било разпаднало на
малки царства с династи след 4 в.пр.Хр., т.е.
Тракия изпаднала в един своеобразен феодализъм, дошъл в Западна Европа 1000 години по-късно. Основната причина за това
обаче е била кризата на елинистичния свят,
обхванала както Тракия, така метрополиите
и колониите. Редно е да видим, преди да преминем към римския период, когато взаимовлиянията продължават, начина и сферите,
в които се осъществяват тези взаимодействия. На първо място това е, разбира се, материалната сфера, свързана с оцеляването
на колонистите и икономическото развитие
на местното население. Колониите не могли да живеят по принцип без вътрешността
на Тракия по две причини. Първата от тях е
свързана не само с относителната им, но и
реална самостоятелност от метрополиите.
Връзките им били само политически - метрополията не оказвала никаква икономическа
помощ на колониите си. Втората е свързана
с целта на пребиваването на колонистите в
Тракия - снабдяване на метрополията с тракийски стоки като посредник и на траките
с гръцки стоки и оттам обогатяването им.
Този обмен на стоки бил първата крачка
към интеркултурно влияние. Макар че имало сечени монети и от тракийските племена,
предпочитали се монетите на колониите, за
което говорят археологическите находки на
монети във вътрешността на Тракия. Втората
крачка за по-оживено интеркултурно влияние била размяната на хора, които, опознавайки се, разменяли по естествен път активите на собствените си култури. През 5 и 6
в. пр.Хр. в Тракия навлезли масово гръцки
колонисти - строители, занаятчии, живописци, военни, наемници. Това било възможно,
защото враждебността отишла вече на заден
план и се търсели само позитивите на гръцката култура. Същевременно в колониите
също проникват, макар и по-трудно, траки
и от низините, и от аристокрацията. Масов
археологически материал свидетелствува за
наличието на обикновени траки в колониите, изпълнявали производствена и търговска
дейност. Неслучайно един от пазарните площади на Византион се е наричал “Тракийски”.
Писмените източници пък свидетелствуват
за именити местни траки в колониите, които
били издигнати на високи административни
длъжности в тях или са били уважавани хора
с висока елинска култура и елински начин
на живот, запазили същевременно и тракийската си идентичност, чествани тържествено заради приноса им за полисите. Траките
внасяли свои божества в гръцкия Пантеон,
приемани наравно с техните от гърците, на
които се издигали дори светилища в Одесос
и други градове.
През 4 в.пр.Хр. съгласно изворите Ификрат въвел в елинската войска “пелтасти”
/тракийски леки пехотинци/. От тракийска
страна пък възприели елинското влияние в
занаятчийството, художествените занаяти,
изкуството и духовния живот. Това създава
върхове на взаимодействията, които са синкретизирани в традиции и умения. Паметник на този синкретизъм се явява световно
известната Казанлъшка гробница. Част от
него е и приравняването на редица тракийски божества в гръцкия Пантеон. По принцип
няма друг народ на Балканите, упражнил посилно влияние върху гръцката религия от

Изкуство, култура
траките - и това е приносът на нашите земи и
населението им за гръцката и общочовешката култура, с който влизаме в интеркултурата на 21 век чрез възприетия от Тракия култ
към Дионис в Гърция, дал тласък на гръцката
комедия и трагедия, стоящи в основата на
днешната драматургия.
Орфизмът като философска концепция от
древността все още не е изследван достатъчно и в национален, и в международен план,
но заслужава внимание във връзка с настоящата тема, защото почива върху гръцките
представи и митове, свързани с тракийския
митичен певец Орфей. До днес все още орфизмът е разпространен по света в най-интелектуални среди, свързан с усъвършенствуването на индивида. Не само чуждите, но
и българските граждани, които се интересуват от него, надали знаят, че корените му са
в тракийската култура преди хилядолетия
като философска система. По света по-скоро
е известно името на Орфей като тракийски
певец и музикант, олицетворение на надарените певци и музиканти на Тракия, които
гръцките философи много са ценяли заедно
с тракийската музика, оставили следа в световната история.
Взаимовлиянието тракийска-древногръцка култура като цяло е било доста голямо,
за което се намират данни както в писмените старогръцки извори, така и в тези от покъсно римско време. То е било с различен
интензитет в различните региони на Тракия.
Особено силно изразено е било в две от селищата на Тракия, които са били носители на
развита тракийска култура, която не отстъпвала на старогръцката. За съжаление има
само откъслечни данни, и то главно от рим
ско време, за тях, които, макар и отдалечени
с няколко столетия от събитията, са по-меродавни от съвременните хипотези. Първото
селище е в района на Сандански, чието име
още не е установено. То е било разположено
по пътя, по който колониите и метрополиите
са се снабдявали с роби в гръцко и после в


римско време. Според запазените документи това е било център на търговията с роби,
макар и антично гръцко селище с тракийски
облик. Разположено е било по пътя от Тесалоники до долината на р. Струма. От това
селище робите били изпращани в Тракия и
Македония.
Друго селище, разположено в района между реките Марица и Тунджа, имало голямо
значение за гръко-тракийските отношения
и Одриското царство, запазило дълго време тракийската си самобитност, но изпитало
и силен натиск от страна на старогръцката
култура, е Кабиле. Покрай него минавал оживен път. Тракийските градове след гръцката
колонизация се променят различно - крайбрежните градове придобиват почти елин
ски вид, докато тези като Кабиле запазват
тракийската си самобитност поради това, че
се намират във вътрешността.
Установявайки се на Балканите през 1 хил.
сл.Хр., българските племена, дошли от Централна Азия, правят една от своите държави
България. Характерното за тях е, че откъдето са минали, те са приемали позитивите
на земите, които са завладявали. Поемайки
положителното от заварената култура, те го
доразвивали. Така се получило и с Тракия,
в която навлезли масово в 6 в. сл.Хр. Намирайки една богата култура, на базата на опита си я оценяват високо и възприемат. Тази
местна култура те правят част от новата култура, която изграждат заедно със славяните,
носеща интеркултурен характер, наречена
българска, чиито компоненти в основата й
са тракийската култура, славянската култура и древнобългарската култура. Откъснати
от корените си, далече от своите някогашни
поселища в Централна Азия, древнобългарските племена бързо поемат и асимилират
културата на траките, възприета като своя
вече и от голяма част от славяните, живяли
с траките още по времето, когато те са имали значително демографско присъствие на
Балканите. Така изградената нова българска
култура
всъщност
вече е интеркултура
на траки, славяни и
древни българи. Интеркултура, в която
безспорно основата
и най-цивилизованият елемент е била
културата на траките,
взела в древността
много от елинската
култура, стояща в основата на съвременната цивилизация, но
и дала много, което
е и нашият принос за
формиращата се глобална интеркултура
на 21 век.
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СЕДЕМДЕСЕТТЕ СЕДМИЦИ
НА ПРОРОК ДАНИИЛ
(Продължение от предния брой)

Таньо ТАНЕВ
Стара Загора - 1994 г.
Справката с други, нехристиянски исторически източници, също сочи 33 г.н.е., в която
да е бил разпнат на кръст Иисус Христос: - На
стр. 131 от “Еврейска история” на С.М. Дубнов е записано: “Покръстен от Йоана, Иисус
Христос проповядваше не само в Галилея,
но и в Юдея. Макар той да бе казал: “Моето
царство не е от тоя свят” - римските власти в Юдея подозряха Иисуса в политически
стремежи като мислеха, че в негово лице се
е появил нов “цар юдейски”. Той биде осъден
на смърт от жестокия наместник Понтий
Пилат и от подчинения му първосвещеник
Кайафа /33 .н.е./”
А в тази година, както казахме, еврейската Пасха е в събота - 4-ти април! В брой
14395/23.12.1993 г. на “Отечествен вестник”
в публикувания текст на заповедта - присъда на Понтий Пилат, отпратила Иисус
на кръста, наред с казусите на обвинението
в нарушение на закона, са посочени и няколко много интересни репера, по отношение
на времето на издаването и изпълнението
на присъдата. Според реперите събитието
се е случило: “При
седемнадесети Тиберски цезар, цар
на римляните, монарх
непобедим.
Според олимпиада 201; според илиада 8
от сътворението
на света; от раздялата на евреите
- през година 4174та; от падането
царството /юдейс-

кото-б.а./ на римляните – 73 г.; от освобождението от Вавилонско робство години 580
и от унищожението на световното царство
години 97... Йерусалим, 23 март, 4174 година
от сътворението”.
Текстът на присъдата, написан на еврейски език, е намерен през 1509 год. в гр. Аквила
/Амкула/ - Италия.
Този текст патриарх Еремия е публикувал
в книгата си през 1643г. Следващата публикация, стигнала до нас е в Константинопол
през 1851 год. У нас текстът е преведен от
гръцки език на 27 май 1879 год. в гр. Русе /”Отечествен в-к” бр.14395/23.12.1993 г./ А сега да
видим каква информация ни дават цитираните хронологични репери /Р/ по отношение
на годината и датата на събитието - разпятието на Иисус Христос от гледна точка
на летоброенето по нашия Григориански календар. И така:
/Р/ 1/ - “според олимпиада 201 “ *
При този хронологичен репер не е извършено правилно номерирането на олимпиадите
по отношение на годината от олимпиадата,
в която е станало даденото събитие. Според
правилото, събитието, станало при дадена
олимпиада, се записва така: ol.N.t -, където:
N - номер на съответната олимпиада
t - съответна година от четирилетието на
олимпиадата.
Годината на събитието “по олимпиадите”,
приведена към нашия Григориански календар, се пресмята по формулата:
R = 776 - [0l - 1 ) х 4 + ( - 1 )] - г.пр.н.е.
R = [(0l - 1 ) х 4 + ( - 1 )] - 775 - г.от н.е.
Където R е годината по Григорианския календар преди новата ера или от Новата ера
/ерата на Р. Х. - б.а./
В случая, ако приемем, че събитието “разпятие на Христос на кръст” е станало в 1-та
година на 201-та олимпиада, т.е. 0l.201 .1 , то

годината на събитието е била:
R = [(201-1 ) х 4 + (1-1)] - 775 = 800 - 775 = 25
г.н.е.
Ако пък събитието е станало в 4-та година
на 201-та олимпиада, т.е. 0l -201.4, то годината
е била:
R = [(201 -1 ) х 4 + (4-1 )] - 775 = 803 - 775 =
28 г.н.е.
Очевидно е допусната грешка, тъй като,
според евангелието на Лука (8:1.22), събитието на кръщението на Христос от Йоан
Кръстител е станало в 15-та година на Тиберий Кесар. А известно е от историческите
източници, че той е започнал царуването си
в 14 г.н.е., следователно събитието “разпятие
на Христос”, който е проповядвал три пасхи
след кръщението си, е станало не по-рано от
31-33 г.н.е. - т.е. между 202-та и 203-та олимпиади.
/Р/2. - “според падането на царството /
юдейското царство-б.а./ на римляните - 73
години”
По исторически данни Юдея пада под зависимостта на Рим в 40-та г. пр.н.е., когато
римският император Марк Антоний поставя на власт управниците на Юдея - тетрарсите Ирод и Фазаел. След свалянето на последния цар от династията на Хазмонеите
Антигон III от власт, Юдея вече става римска провинция – 37 г .пр.н.е. Започва царуването на Иродовата династия. В такъв случай
разпятието на Христос е станало в една от
двете години: 33.н.е. или 36.н.е.
Според Светото писание /пророк Даниил
и четирите евангелия на Новия завет/ разпятието на Христос не може да е било покъсно от 34 г.н.е. Следователно възможната
година остава да е 33 г.н.е.
/Р/ 3. - “от освобождението от Вавилонско
робство – 580 години” Според исторически
източници първите евреи се връщат в Йерусалим и Юдея от Вавилонския плен в 537 г.пр.
н.е. В такъв случай разпятието на Христос
следва да е станало в 43 г.н.е. Очевидно и тук
е допусната грешка в датировката на събитието, тъй като в т. 2 беше казано, че то не
може да бъде по-късно от 34 г.н.е.
/Р/ 4. - “от раздялата на евреите - 4174
години” Според хронологията на Мишел дьо
Нострадамус в писмото му до френския крал
Анри II Валоа, в 4173-та година ± 8 месеца от
изкуплението на човечеството /от разпятието на Христос-б.а./ по посока на сътворението на света започва генезисния период
на една от подрасите на бялата коренна
раса, чиито представители са арийците на подрасата на семитите.
При това в хронологията на Нострадамус
годините се броят не само в нашия материален земен свят, но и в другите генезисни сфери: - астрален свят, пространство, “дърво на
живота”, сакрални нива и нивото на Словото
- творец.
* - репери - опорни, ориентировъчни пунктове във времето или в календарната хронология.
**- Първата олимпиада се е състояла на 1 юли 776 г.
пр.н.е.
(Следва продължение)
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НОВ БЪЛГАРСКИ
КАЛЕНДАР
21 декември

Мчца Юлиания
1923 − създаден е Македонският научен институт в София.
1947 − съветските окупационни войски официално напускат България.

22 декември

Прпмчца Анастасия
1827 − след потопяването на турско-египетската флота при Наварин от
съюзените флоти на Англия, Русия и
Франция султан Махмуд, насърчен от
настъпилите разногласия между Англия и Русия, обявява свещена война на
неверните. Руският император Николай
Първи приема това предизвикателство и през април 1828 година започва
военни действия против Турция. Още
в началото се явяват българи доброволци, около хиляда души, зачислени
към отряда на генерал Липранди, руски
познавач на Балканите. Георги Стойков
Мамарчев, българин от Котел, офицер
на руска служба, формира своя доброволчески отряд от българи, които се надяват, че русите идват да освободят Бъл
гария. Около 130 хиляди души българи
от Източна и Северозападна България
се преселват в Бесарабия след войната.
1905 − роден в София проф. Петко
Венедиков, юрист.
1928 − умира Димо Кьорчев, писател,
литературен критик, политик, роден в
Търново на 20 май 1884 г.

23 декември

Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци в
Крит. Мчк Геласий
910 − умира Наум Охридски, като
на смъртния си одър приема последен монашески чин. По произход
български славянин, един от петимата най-близки и предани ученици и
сподвижници на Св. св. Кирил и Методий, а именно Климент, Горазд, Сава
и Ангеларий, които заедно с двамата
братя са известни под името Свети
Седмочисленици. В житие, писано не
по-късно от 940 г., Наум е назован духовен „брат, другар и състрадалец” на
Климента Охридски. И той съпровожда Светите братя в мисията им в Моравия и в пътешествието им до Рим.
Наум е един от тримата ученици, ръкоположени за свещеници в Рим. В Рим
създава знаменит канон, открит и преведен на български от Стефан Кожухаров. Остава при Методий до смъртта
му, а след това заедно с Климент и Ангеларий се озовават при княз Борис
Първи в Плиска. Седем години ръководи Преславската книжовна школа. И
когато Климент в 983 г. е назначен за
„пръв епископ на български език”, Наум

заминава за Охрид, за да поеме там учителската му дейност. Единството на двете школи се проявява и в тази персонална уния между двете школи. През 905 г.
с материалната подкрепа на княз Борис
Наум построява свой манастир „на изхода на Бялото езеро” (тоест Охридското) в
тогавашна Югозападна България, известен днес под името „Свети Наум”. Скоро
след смъртта си Наум е канонизиран за
светец.
1869 − роден в Стара Загора Иван Гарванов, ръководител на ВМОРО, убит на 28
ноември 1907 г.

сание, изтъква Симеон Радев в „Строителите
на съвремена България”. Радев дава разказа на д-р Васил Радославов за пристигането
на войските в София: „Бодрият вид на войската, разказва той, поразяваше чуждите
дипломати. Понеже много офицери и войници бяха си направили гугли от овчи кожи,
бяха брадясали, те имаха изглед на някаква
варварска ордия. Нещо страшно вееше от
тях, някаква разрушителна ярост, както у
старите българи. Маджид паша, който бе
до мене, когато двата полка дефилираха,
ми пошепна: Добре, че тия юнаци не се отправиха към Цариград, защото не вярвам
да можеше някой да ги спре”.
1872 – Левски е заловен в Къкринското
24 декември
Прпмчца Евгения. Преп. Николай (Бъдни ханче.
вечер)
1799 − роден в Сливен Иван Селимин27 декември
ски, възрожденски лекар и общественик,
Св. първомчк и архидякон Стефан. Преп.
умира на 21 юли 1867 г.
Теодор Начертаний (Стефановден)
1889 − роден в Етрополе поетът Христо
1342 − в манастира „Свети Иван Рилски”,
Ясенов, убит през април 1925 г.
наемници на сръбския крал Стефан Душан
убиват монаха Харитон, бивш местен вла25 декември
детел Хрельо Стефан Драговол. Хрельо е
Рождество Христово
владетел на областта по средното течение
1880 − роден в Лозенград проф. Ди- на река Стрема. Лавира между България,
митър Михалчев, философ антимарксист, Сърбия и Византия. Избира за свое седалиумира през 1967 г.
ще Рилския манастир. През 1335 г. там той
1905 − родена в с. Комщица, Софийско, изгражда нова каменна черква, просъщесскулпторката Васка Емануилова.
твувала до пожара в 1834 г., и една кула,
запазена и до днес. През 1342 г. отхвърля
26 декември
зависимостта си от сръбския крал Стефан
Събор на Пресвета Богородица. Св. Йо- Душан и признава върховенството на висиф Обручник. Св. цар Давид, Св. Иаков, зантийския император Йоан VI Кантакубрат Божий, Свщмчк Евтимий
зин, който му дава титла кесар. Заплашен
1885 − В София се завръща триумфално от сключения сръбско-византийски съюз,
от бойното поле при Сливница Алексан- приема монашество под името Харитон.
дьр Батенберг начело на полковете, които
1863 - умира Владимир Василев, литесе бият най-юнашки на фронта. Свещеният ратурен и театрален критик, създател на
възторг на народите, които честват своите сп. „Златорог”, роден в Бургас на 4 ноем
победоносни войски, не се поддава на опи- ври 1883 г.

Проф. Петко Венедиков
Христо Ясенов

Наум Охридски

Иван Гарванов

Родов корен
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EНИНАК
Продължава
от стр. 1

Това е истинската бъл
гарска Нова година,
само че преместена с
два дена напред. Кан
Борис запазва цели
36 общобългарски
празника, втъкавай
ки и „покръствайки”
ги в системата на
Православието. Сред
тях на първо място
е денят на зимното
слънцестоене. А пре
местването от 22 на
20 декември е оби
чайно за „новопок
ръстените езически”
празници, за да се
чества някой светец
или мъченик, а не
„паганската тради
ция”.
Поставяйки сто
жера на хармана,
древните
българи
от хилядолетия за
белязали, че именно
на 22 декември сян
ката му е най-дълга.
Този ден те нарекли
Енинак (на съвреме
нен български – Ед
нажден). Изваден от
годишния цикъл, той
правел календара на
българите перфек
тен. Нямало го до
садното прибавяне
на още един ден, т.е.
понеделникът всяка
година си бил поне
делник, а не се про
менял на вторник
и т.н. На този ден се
колела свиня, защото
започвал свинският
месец по животинс
кия календар. Е, Пра
вославието просто
отместило празника

Мадара – владетелски
надпис

изключително важно
кой пръв ще влезе
в къщата му. Какъв
то човек влезе, та
кава ще е годината.
Щедър,
работлив,

Слънчев символ

Ориентация на мавзолея
в Плиска

с два дена назад, а
коленето с два дена
напред.
Днес 20 декември
е Игнажден. Хитри
ят избор на светец
за деня фонетично
напомнял на нашите
предци за истинско
то име на деня. Св.
Игнатий,
ученикът
на Йоан Богослов,

дори не е подозирал,
че от посветения на
него ден ще започнат
родилните мъки на
Богородица. В близ
кото ни минало ние
също сме свидетели
на подобна стъкмис
тика, за да се докаже
„верността” на някак
во идеологическо и
дори научно твърде

ние.
Наред с тържес
твената
църковна
служба, предвиде
на за такъв важен за
Православието ден,
народът си е про
веждал своя ритуал.
Най-характерен за
деня е обичаят „по
лаз”, в който всяко
семейство смята за

Слънчева ориентация

умен и богат човек
– спорна и силна го
дина. Влезе ли бре
менна жена – годи
ната ще е плодовита,
женска година. Ако
случайно тръгвал да
се намъкне някой
хаймана, го гонели
с камъни и чесън
– като вампир. По
лазникът е поканен
на софрата, нагостен
добре с постни вари
ва и специална пита.
Заграждат се кокош
ките, за да са събра
ни на едно място
като в семейство и да
не снасят по чуждите
полози. Съпрузите
не лягали заедно на
този ден, за да са пло
довити и влюбени
през цялата година.
Това Православието
приело най-лесно,
включвайки го в ко
ледните пости.
Едва ли един на
сто хиляди българи
знае, че на 1 септемв
ри се чества Христи
янската Нова година.
Така е по църковния
канон. Българинът –
вярващ християнин,
си знае, че Нова го
дина е нощта срещу
Коледа. Тогава е Бъд
ни вечер. Това, което
си лелеял и планирал
през предидущата
година, ще се сбъд
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Календар от Плиска

не през следващата.
Всъщност поверие
то и традицията иде
пак от празника на
зимното слънцесто
ене,
предвидливо
прехвърлен след два
дена или всичко по
принципа „разделяй
и владей”.
Истината е, че в
първите три века
на
християнската
вяра такъв празник
не съществува. Едва
през 334 година папа
Либерий определя
деня 25 декември за
рождена дата на Ии
сус. Българите отбе
лязват този ден с тра
диция, която другите
църкви под егидата
на гръцкото Право
славие не познават.
Коледарски групи
от момчетии и млади
мъже се събират на
тумби. Те отиват при
Станеника, за да учат
песни и благословии.
В това време моми,
невести и жени при
готвят най-хубави
те си дрехи. Те под
готвят и подаръците
на най-близките си
хора. Трапезата на
Бъдни вечер е само
от постни гозби. Бъл
гарският брой е 12
– по една за всеки
месец от годината,
осигуряващ добра
реколта. По-късно

Православието до
бавя еврейските 7
и 9, като алтернати
ва за „по-бедните
вярващи”. Приготвят
се варено жито, об
редният хляб „Вечер
ник”, гъста чорба от
постен фасул, зелеви
сърми с ориз, сушени
чушки с боб, ошав, ти
квеник, счукан чесън
с орехи, чиния с мед,
сито пълно с плодо
ве, купичка с ядки,
чаша вино. Христия
ните днес палят свещ
пред иконата на Бо
городица, прочита
се молитвата „Отче
наш”, отчупва се от
питата и едно залче
се оставя за Дева Ма
рия. Прелива се вино,
вечерята започва и
след завършването й
софрата не се вдига
до сутринта.
На
другия
ден празникът
продължава,
излизайки по
улиците и мег
даните. В ранни
зори тръгват ко
ледарите и пеят
песни, стопани
те ги даряват
с ракия, вино,
краваи,
оре
хи и плодове.
Общи за всич
ки християнски
народи остават
само три еле

мента на коледното
празненство. Това са
коледният бъдник,
накитената елха и
подаръците, които
си разменят роднини
и приятели.
Първи януари е
приет като църковен
празник през 359 го
дина. Този ден е оп
ределен като Обреза
ние Господне. Смет
ката е проста, спо
ред староеврейския
канон на осмия ден
момчето трябва да
бъде обрязано. Дали
така се е случило с
историческия Йешуа
Мешулах, наречен
по-късно Спасителя,
никой не знае. Майка
му принесла в жертва
две гургулици, както
подобава на бедните
семейства. По-бога

тите колели агне или
теле. Двадесет годи
ни по-късно празни
кът се съчетава с чес
тването на успението
на Св. Василий, умрял
през 379 година.
Този ден е кано
низиран от Христи
янството като начало
на календарната или
светската Нова годи
на. По този начин са
били преместени и
разклатени всички
езически календари
в християнизираща
та се Римска импе
рия. Денят е избран
така, че „ден с деня
да не съвпадне, ка
мък върху камък да
не остане”. Идеокра
цията на Християнс
твото създава нова
доктрина, основана
на всеобщата любов,
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жертва и опроще
ние. Но налага тази
доктрина със сила, с
огън и меч. Такива са
били средствата то
гава за доказване на
една, макар и хуман
на идея.
Всъщност на този
ден в Слънчевата
система не се случва
нищо особено. Зе
мята се приближава
вече девети ден все
повече към слънцето
в своята траектория
около него. Денят е
започнал да расте
„с бобено зърно” от
истинската слънче
ва Нова година – 22
декември. До при
емането на Христи
янството българите
не са отбелязвали по
никакъв начин този
ден. Но след „волната
програма” на 20 и 24
декември, е следва
ла задължителната
на 1 януари.
В тази вечер се
събира цялото се
мейство, идват род
нини и приятели. Но
вогодишната трапеза
трябва да прелива от
всякакви храни. Пуй
ка, петел, кавърма,
обреден хляб, баница
с пара – в различни
краища на България
традицията повеля
ва различни гозби.
Трапезата се прека
дява. Така навремето
патриарх Фотий по
съветвал кан Борис.
Всичко „езическо” е
разрешено, ако бъде
„покръстено и пре
кадено”. Следва поз
натото ни завъртане
на тавата с баницата.
Всеки получава пар
чето, което съдба
та му е определила
да бъде срещу него.
Получилият сребър
ната монета считат
за миропомазан и
посочен за пече
ливш през цялата
година. Раздават
се подаръците и
се черпи с вино
и ракия в големи
количества,
за
да има изобилие
през годината, а и
да се „удавят” ста
рите мъки и бо
лежки.
На
сутринта
пръпват сурвака
рите. Това са деца,
носещи дрянови
сурвакници, укра

сени с нанизани пу
канки, червени кон
ци и малки звънчета.
Те минават по къщи
те, тупат здраво голе
мите по гърбините и
казват или пеят своя
та новогодишна бла
гословия. Запазена е
древнобългарската
дума „сурва”, като
епитет за добра и
силна година. Затова
ламята, еленът, зме
ят и зимата трябва
да са „сури”, сурови,
силни. Пожелание
то е къщата да бъде
пълна с деца, оборът
със стока, нивите със
семена, градините с
плодове, а кесиите с
пари. Момите баят на
пръстен, мечтаейки
за жених през нова
та година. Те наливат
мълчана вода, пускат
пръстена в съда с во
дата, а наред с него и
други предмети. Де
сетгодишно момиче,
облечено като булка,
вади един по един
предметите с върза
ни очи и ги дарява на
момите. На която се
падне пръстена, тя
ще се ожени първа.
С промяната на
несъвършения хрис
тиянски
календар
с 13 дни се създава
още една Нова го
дина. Познаваме я
като „старата Нова
година”. Половината
християнски народи
честват този праз
ник именно тогава.
За тях е изместен и
целия календар. Но
традициите остават.
Народната памет е
по-силна от коя да е
доктрина на света.
Защото, както казват
старите хора „Бог
високо, цар далеко”
или „днеска тоя, утре
друг – ние все ще сме
си тук”.
Доц. Александър
ИЛИЕВ, доктор по
изкуствознанието

12

Здраве, природа

21 - 27 декември 2009 г.

Вегетарианското богатство
на семейство Димкови
Тодор ЯЛЪМОВ
В навечерието на
рождения ден на Петър Димков и празника на христианското
семейство Клуб „Приятели на Рьорих” и
издателска къща „Новата цивилизация”
представиха в София
нова книга, която разкрива малко познати
„рецепти” от кухнята
на семейство Димкови. Става дума за книгата
на Мария Димкова „Нова вегетарианска книга”, която излиза по идея на дъщерята – известната художничка Лили Димкова.
От биографията на Димков, широко популяризирана от предидущите книги на „Новата
цивилизация” с автор Николай Кафтанджиев
и сборника „Петър Димков – родолюбецът,
лечителят, мислителят”, в която 18 автори
разкриват различни страни от многостранната дейност на този велик българин, ние
знаем, че той е
вегетарианец.
Още
като
кадет в Петербург през 1902
г. се запознава
с идеите на Лев
Толстой и става за цял живот
п р и в ърже н и к
на здравословната храна. Затова не е учудващо, че неговата съпруга Мария Димкова не само е готвила
прекрасно, но е събирала вегетариански рецепти, които е издала през 30-те години на
миналия век. Книгата й е била много популярна тогава, но днес е изключителна библиографска рядкост.
И ето, след 80 години и една трудна и продължителна работа по редактиране на текста, съдържащ поостарели мерки и термини,
книгата „1100 добре проверени рецепти” е в
ръцете на съвременните любители на вета-

СЪОБЩЕНИЕ
На 10 януари 2010 г., (неделя), в клуб
“Катарзис” (София, кв. “Сердика”,
ул. “Гюешево” №64), от 11 часа ще се
проведе Кръгла маса на читателите и
симпатизантите на в. “Родово имение”.
На срещата ще бъде направен отчет на
дейността през изминалата 2009 г. и ще
се селектират предложения за бъдещата
работа през 2010 г.
Молбата на редакцията е предложенията
да са в писмен вид.
Приканват се всички симпатизанти и
привърженици на идеята за Родовите
имения да присъстват.
Вход свободен

рианството.
В словото си пред
събралите се Лили Димкова развълнувано и
топло разказа за майка
си: „Майка ми беше изключителна домакиня,
наследила от баба ни
кулинарното изкуство.
Готвеше с много любов,
а всяко нещо, което се
готви с любов, става
още по-ценно. Тя влагаше голяма грижовност,
стараеше се да ни даде най-полезното и
тези рецепти са
минали
проверката на нейните
ръце. Който ще
използва тези рецепти, все едно ще
се храни с нашата
кухня. От многобройните пациенти на татко, все
някой оставаше за
обяд и после дълго
говориха, споделяха за вкусните
неща, които опитаха у нас”.
Лили Димкова „издаде” някои от нейните
кулинарни рецепти, тъй обичани в семейството, но твърдо
подчерта, че нищо
не трябва да става
с насилие, включително и преминаването към вегетарианството.
Издателят
на
книгите
Атанас
Панчев сподели,
че
последната
книга е изисквала
много по-голяма
редакторска работа, за да се преведат всички мерки
в съвременни и да
се намерят точните имена на някои позабравени растения и материали.
Председателят на Националният граждански инициативен комитет /НГИК/ „Петър Димков” - доц. Христо Карагьозов, който също
е настоявал тази книга отново да излезе, в
словото си подчерта, че „книгата
на Мария Димкова е един сериозен
труд, защото тя е
обработила много
вегетарианска литература, която
е посочена вътре.
Лечителят Петър
Димков не би успял да осъществи
всичките си родо-

любиви дела без верната
си спътница. Зад всеки велик мъж стои жена, която
му дава сили и упование, за
Димков това е саможертвената Мария”.
Редакторките
Пепа
Станчева и Галя Константинова благодариха на
Лили Димкова, че им е
възложила тази работа и
споделиха, че това е било
преживяване за тях.
Вечерта премина в повишен празничен
тон, а на присъстващите деца на Мария и
Петър Димкови – Лили и Владимир бяха поднесени не само цветя, но подарен и
малък кулинарен комплект от Боряна Баракова.
Книгата излезе малко преди започването на 7 декември на голямата конференция на ООН в Копенхаген за спасяване на климата
и там силно прозвуча призивът за
ограничаване на консумирането на
месо, което се получава по най-не
ефективен начин от преработката
на растителната храна.
Тези, които вече бяха опитали
някои от 1100-те вегетариански рецепти на семейство Димкови, горещо ги препоръчаха на всички. Ние
също ви препоръчваме да намерите подходящи за вас в прекрасната книга
„Нова вегетарианска книга”, в която има и
много ценни препоръки, като как да дъвчим,
как да чистим разни предмети – изобщо това
е една навременна енциклопедична книга за
всяко българско домакинство.
Така след забележителните
книги на Лечителя Петър Димков посветени на физическото и
духовното здраве на българите /
Българска народна медицина, Хигиена и лекуване на душата, Очна
диагноза и Молитвеник/ получихме книгата на съпругата му Мария
Димкова с 1100 вегетариански
рецепти – един силен пример как
творчеството на това хармонично
и родолюбиво семейство ни помага да живеем по-пълноценно.
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бъде безпогрешен.
Баща ми благославя
храната и питието,
аз разчупвам погачата и първото парче
отделяме в най-красивата чиния, сложена на масата. Тя е за
Света Богородица, с
негласна покана и тя
да хапне от нашите
гозби и да ни гостува нейната благост и
святост. До парчето
погача подреждаме
по една сармичка,
малко ошаф, парченце от баницата,
орехче, ябълка и я
оставяме до нас за
невидимия, но много
скъп гост на нашата
празнична трапеза.
Нетърпението нараства и всеки с тре-

БЪДНИКЪТ

В НАШИЯ ДОМ
Продължава
от стр. 5
Подреждам зърната
тамян над стъкменото малко огнище. Вечерта ще го запаля и
когато хубаво се разгори тамянът и замирише приятно и силно, като в църква, ще
прикадя всяко кътче от дома ни, всяка
стая, над всяко легло,
дори на балкона и в
банята ще вляза, защото така символично ще изгоня злите
духове, всяка лоша

сила. После оставям
настрана керамичното съдче да изпуска
през цялата нощ по
малко мирис от тамяна, докато съвсем
изгори.
А вечерта напредва. Всъщност тя продължава през цялата
нощ. Затова й казват,
че след най-късия
ден следва най-дъл
гата, най-тихата и
най-свята нощ, в която Божият Син идва
на земята.
Майка ми се е погрижила да омеси и

няколко
различни
по-малки ритуални
питки. А също и баница с тиква, поръсена с пудра захар. За
жените има “кукли”
- малки питки оплетени и завити на осморки, а за мъжете
– колаци, приличащи
на удължени сплитки.
С тях мама ще дари
всекиго поотделно,
изричайки майчината си благословия,
различна за всеки от
нас.
Мъжът ми си идва.
Всеки е на мястото
си, значи празникът
може да започне. Домът ни продължава
да ухае на специфичен благ мирис на
постни варива и манджи. Сърцата ни се
изпълват с трепетно
очакване, идващо от
вълшебното усещане
за празничност и бъдност! Дошло е дългоочакваното време

и ние всички сядаме
развълнувани на масата. Никой не липсва, на този ден всеки
си е у дома, ако иска
да посрещне бъднините си сред своето
семейство - никой
да не липсва и през
цялата следваща година.
Тавата с питката е
извадена от фурната,
подредена е на найпочетното място на
трапезата. В средата
й закрепваме свещ.
После всеки от нас
също взима по една
свещ в ръцете си, запалваме ги и който е
най-нетърпелив, започва да казва “Отче
наш”, три пъти се прекръстваме с думите
“Амин”. С това святата вечер в чест на новородения наш Бог
започва. Мама посяга към погачата. Завърта тавата така, че
късметът за всеки да

перещи от вълнение
ръце търси своето
късметче в дъхавото
парче погача. Първа
извика дъщеря ми:
“Здраве и учение!
Супер, благодаря, ти
Боже!”. Каква по-добра благословия за
една студентка! Клечката /дома/ се появи
в парчето на баща ми,
кламерът – се падна
на мъжа ми, сламката
/кокошките, са заменени с домакинската
работа/ - на мама, бобеното зърно /нивата, също е заменена
с творческа работа/
- на мен. Е, ще има
да пиша за още много неща и това ме
изпълва с радост!
Останаха паричката
и копчето! Нетърпелива посяга отново
към тавата дъщеря
ми. Взима ново парче
и започва да търси
второто си късметче. Ето я и паричката!
“Ура!” - извиква тя. А
копчето? Няма го копчето. Откриваме го
в парчето, отредено
за Света Богородица. Знае си работата
съдбата – късметът
да се сдобием с хубава работа е в ръцете
на Божията Майка. С

благодарност оставяме нашите късметчета в нейните ръце,
както и възможността да имаме добра и
желана работа. Но и
всичко останало поверяваме на Божията Майка с молба да
пази нашето здраве,
да ни дарява с радости човешки, с доброта и много бъдни години, да сме отново
всички заедно, в живот и здраве!
Следва раздаването на личните коледни подаръци. Всеки
от нас е подготвил
за останалите от семейството личните
си подаръци. И тук
най-нетърпелива и
любопитна си остава
дъщеря ми. Нейното
почти детско нетърпение, любопитство
и възхищение си остават от годините на
детството й. Дано
запази детското още
дълго време в себе
си!
Започва Коледа
– най-трепетният и
най-щастлив празник
за малки и големи!
Да има празници,
да има здраве и живот и добри бъдни
години! Този празник
освен сакралното си
значение, винаги ни
изпълва с обич към
света и надежда за
бъдещето ни, осветява ни бъдните дни,
докосва ни до истини, които подреждат
с богато съдържание
всекидневието ни. А
човекът събира ден
след ден съкровищата на живота си. И понеже се преизпълва
с обич към близките,
има възможност с
добро да върши чудеса. Каквито е вършила в своя земен и
човешки път неотразимата и велика любов на Христос!
ЧЕСТИТА КОЛЕДА!
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ЧЕРВЕНА
ПИРАКАНТА
Pyracantha coccinea Roem
Червената пираканта е
вечнозелен бодлив храст
с височина до 4 метра.
Листата са до 4 см дълги,
елиптични до ланцетни,
тъмнозелени и почти кожести, ситно назъбени.
Цъфтежът е през майюни в продължение на
10 дни. Цветовете са бели
или жълтеникаворозови,
дребни. Плодовете узряват
към края на септември до средата на октомври и се задържат
дълго време през зимата по храстите. Те са топчести, кораловочервени, а
при някои форми – оранжеви или жълти.
Размножаването по семенен път е лесно,
ако веднага се засеят семената, след като
се почистят от месестата част.
Пиракантата расте бързо, понася подрязване и се използва за формиране на
жив плет.
У нас се среща в Странджа и около Нови
пазар. Тя е сухоустойчив и невзискателен
към почвата вид.

Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова,
Н.Илиев, Посевни материали от
широколистни видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милева, Декоративна
дендрология, Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов,
Горски култури, Матком, 2002 г.
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ПОДАРИ ЖИВОТ
Дора ВУЧКОВА
Човекът се задъхва от страдание и
болка. Не проумява
и не се учи от уроците на живота – все
иска, все е недоволен. В замяна нищо
добро от себе си не
дава. Или твърде недостатъчно.
Започни с подаръка – най-живия и истински – създай, подари, отгледай живот. Ако не си готов
да отгледаш дете, подари някому цвете,
или по-добре дръвче. Направи около
себе си райска цветна градина. Започни оттук, като онзи
миролюбив човечец
Буда, който си седял
под едно дръвче и
очаквал прозрение,

с което да отърве целокупното човечество от тегобите на битието. Тогава не били
на мода големите

универсални магазини и молове. Ако
живееше в наши дни,
Буда би сметнал купуването на подаръ-

ци за основен стресов фактор. Той няма
да разбере миговете
на човешка близост,
в които с лакти те
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пробождат мъже и
жени, препускащи
към щанда за чорапи в предпразнична
треска. Ще го лъхне
мек интелектуален
бриз на продавачката – станала вече
фройдистка, която
упорито ще го убеждава, че потиснатата му същност не му
позволява да открие
красотата на чифт
панталони. При все,
че в Индия и до днес
има аскети, които никога не се обличат в
дрехи. Но в това отношение човечецът
под дръвчето бил
на крачка да открие
универсален лек за
страданието. Та той
бил на крачка от
едно дръвче. Подари
цвете, или по-добре
дръвче! Истинската
стойност на този подарък не е в лекотата на придобиването
му, колкото в неговото значение и предназначение в близко-

то бъдеще. После го
посади в градинката
пред блока в оскъдно малкото междублоково пространство. Безсмислените
неща, които обикновено купуваме по
повод и без повод,
нерядко се прибират
в прашясало състояние в някой шкаф. Но
подарявайки дръвче, показваш, че те е
грижа за природата
и не мислиш единствено за себе си и за
най-близките. Което
си е все едно и също.
Едно дръвче, макар
и скромно по своята
същност, крие под
кората си истинско
природно чудо, осигуряващо живот за
всички нас...
Колко било просто и лесно. Всичко се
свежда до простите
неща от живота. Стига да имаш очи да ги
видиш и сетива да ги
откриеш... За себе си
и за другите.

ПЕТИЦИЯ
за подкрепа на създаването на закон за малкия производител
на храни, напитки и хранителни добавки при домашни условия
От: Томи Мислиев
и Диана Бошнакова,
производители на пчелен мед
и пчелни продукти
Ние, гражданите на Република България, сме загрижени от изчезването
на българските традиции при създаването на хранителни продукти, доказали във вековете своите здравни и вкусови качества, които е възможно да
се съхранят единствено чрез малкото
производство при домашни условия.
Всички сме наясно какво се предлага в
магазините за хранителни стоки. Храната, която е полезна и вкусна, можем да
си приготвим само в домашни условия,
защото не се съобразяваме с изисквания,
норми и стандарти, когато я приготвяме
за нас, нашите близки и познати.
Затова предлагаме чрез закон да бъде
разрешено:
1) Всеки да има право да произвежда и
продава хранителни продукти, произведени при домашни условия.
2) Да се създаде официален електронен регистър с производители на такива

храни, за да могат потребителите да ги посетят на място и да се запознаят с условията,
при които се произвеждат.
3) Да се регламентират местата, където
могат да се продават тези храни.
4) Тези производства да не са задължени
да отговарят на сега действащите нормативи, а отговорността за хигиенните норми да
бъде споделена между производител и потребител.
5) Особено важно е, тази дейност да бъде
ограничена в семейно производство с цел
да се предотвратят спекулативни действия.
С инициативата за създаване на такъв закон целим да създадем възможност на българския потребител да има право на избор
за начина си на хранене. Така ще съхраним
българските традиции (възрастните хора си
отиват, отнасяйки със себе си уникални рецепти, а младите нямат мотив и перспектива да произвеждат и предлагат тези храни),
ще повлияем на масовото обезлюдяване на
селата, ще създадем условия за устойчиво
развитие и опазване на околната среда и
човешкото здраве. И не на последно място,
ще предадем това на бъдещото поколение.
Инициативата, което предлагаме, вече

съществува като норматив в Нова Зеландия и работи успешно Домашните продукти се предлагат в специално. устроени тържища в близост до големите градове, има регистър на производителите
и потребителите ги посещават и на място.
Искрено вярваме, че при широка подкрепа на нашето начинание българските
управляващи ще обърнат внимание на
нуждата от такъв закон. А ако това не се
случи, новото европейско право ни дава
възможност при подкрепа от 1 000 000
потребители (граждани на ЕС) да поискаме законодателна инициатива от европейския парламент в Брюксел.

Линк на петицията
http://bgpetition.
com/da-sahranimistinskoto/index.html

Дух и материя

16
Джек ЛОНДОН
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Но това беше Ерусалим, пламнал
от треска, и това беше народ, неспособен да отдели в мислите си
представата за държава от представата за бога.
Садукеят Ана беше извършил
работата си добре. Без значение
какво той и синедрионът мислеха за истинската същина на положението, ясно беше, че тази сган
е била добре научена да вярва, че всичко произлиза от Рим.
Срещнах Мириам в навалицата. Вървеше пеша
придружена само от една прислужница. Не беше
подходящо за нея да излезе в тоя гмеж, облечена
както подобаваше на положението й. Чрез сестра си тя всъщност се падаше балдъза на Антипа,
когото малцина обичаха. Беше облечена скромно, със закрито лице, тъй че можеше да мине за
коя да е юдейска жена от по-низшите класи. Но
от моите очи не можеше да скрие прекрасната
си стойка, държане и походка, с които толкова се
различаваше от другите жени и за които вече неведнъж бях мечтал.
Малко и бързо изречени бяха думите, които
можахме да разменим, защото пътят се заприщи
за миг и скоро моите войници и коне бяха притиснати и отблъснати. Мириам се беше сгушила в
една чупка на къщна стена.
− Хванали ли са вече рибаря? − попитах аз.
− Не, но той е пред самата стена. Дошъл е до
Ерусалим с една ослица и людско множество отпред и отзад, а някой нещастни глупаци са го посрешнали с викове „Да живее царят на Израел!“.
Това е последното основание, с което Ана ще се
наложи на Пилат. В действителност, макар и още
незадържан, присъдата е вече подписана. Този
рибар е вече мъртъв.
− Но Пилат няма да го задържи − защитих го
аз.
Мириам поклати глава.
− Ана ще се погрижи за това. Ще го изпратят
пред синедриона. Присъдата ще бъде смърт. Ще
го убият с камъни.
− Но синедрионът няма право да предава на
смърт − оспорих аз.
− Исус не е римлянин − отговори тя. − Той е
юдей. Според закона на таламуда той има смъртна вина, понеже е поругал закона.
Аз пак поклатих глава.
− Синедрионът няма това право.
− На Пилат му се иска той да поеме това право.
− Но това е един безспорен въпрос на законност − настоях аз. − Ти знаеш какви са римляните
при такива положения.
− Тогава Ана ще отбегне въпроса − усмихна се
тя, − като принуди Пилат да го разпъне на кръст.
И в двата случая ще спечели.
Прииждащата тълпа влачеше конете и притискаше коленете ни. Някакъв фанатик беше паднал
и аз усетих как конят ми се дръпна и понечи да се
вдигне на задните крака, когато го прегазва, чух
и човекът да писка и ръмжащата закана от всички страни да се слива в рев. Но все още обърнал
глава през рамо, извиках на Мириам:
− Ти си жестока спрямо човека, за когото сама
каза, че не питае зло.
− Аз съм жестока спрямо злото, което той ще
породи, ако остане жив − отговори тя.
Едва можах да доловя думите й, защото един
мъж скочи напред, хвана се за юздата и крака ми
и се замъчи да ме свали от коня. Аз се наведох напред и го ударих с отворена длан по бузата и челюстта. Ръката ми закри цялото му лице и в удара
бях вложил голяма сила. Жителите на Ерусалим
не са свикнали на мъжки плесници. После често
съм се чудил дали не му счупих врата.
Видях пак Мириам на другия ден. Срещнах я
в двора на пилатовия дворец. Изглеждаше като
че върви насън. Очите й едва ме видяха. Едва ли

ЗВЕЗДИТЕ

Заговори Амбивий:
− Кайафа твърди… едва вчера
ми го каза, че рибарят обещавал
да доведе бога долу на земята и
да уреди тук ново царство, управлявано от бога…
− Което ще значи край на римското господство − намесих се
аз.
− Именно с това Кайафа и Ана смятат да въвлекат Рим − обясни Мириам. − Това не е вярно. Това
е лъжа, която са скърпили.
Пилат кимна и попита:
− Няма ли някъде във вашите древни книги
пророчество, което свещениците да вмъкват в
намеренията на този рибар?
Тя потвърди това и цитира пророчеството. Аз
разказвам този случай, за да покажа колко дълбоко беше проучил Пилат този народ, в който с
такива усилия се мъчеше да поддържа реда.
− Това, което аз съм чула − продължи Мириам,
− е, че този Исус проповядва края на света и началото на божието царство не тук, а на небето.
− Това ми е било докладвано − рече Пилат. −
То е вярно. Този Исус поддържа справедливостта на римския данък. Той поддържа, че Рим ще
управлява, докато с края на света настъпи края
на всяко правителство. Сега ми е по-ясна играта,
която Ана крои срещу мен.
− Някой от последователите му − намеси се
Амбивий − твърдят дори, че той е самият бог.
− Нямам сведения да е казал това − отговори
Пилат.
− Защо не? − обади се жена му. − Защо не? Богове са слизали на земята и преди.
− Вижте какво − заговори Пилат. − Чух от достоверен източник, че след като тоя Исус извършил
чудо, като нахранил множество хора с няколко
хляба и риби, глупавите галилеяни искали да го
направят цар. Искали да го направят цар против
волята му. За да се отърве от тях, той избягал в
планините. В това няма нищо умопобъркано. Той
е бил твърде умен, за да приеме участта, на която
искали насила да го осъдят.
− Въпреки всичко тъкмо такава е примката,
в която Ана иска да въвлече теб − пак се намеси
Мириам. − Те твърдят, че той искал да стане цар
на юдеите, което е нарушение на римското право,
поради което с него трябва да се разправи Рим.
Пилат сви рамене.
− По-скоро цар на просяците или цар на мечтателите. Той не е глупак. Той е мечтател, но не
мечтае за власт на този свят. Желая му колкото
ще късмет на онзи свят, защото той е извън границите на римското правораздаване.
− Той поддържа, че частната собственост е
грях − с това удря фарисеите − обади се Амбивий.
Пилат се разсмя от сърце.
− Този цар на просяците и другарите му просяци въпреки всичко уважават частната собственост − обясни той. − Защото, виждате ли, не толкова отдавна те са имали дори пазител на богатството си. Казвал се Юда и се разправя, че крадял
от общата кесия, която носел.
− Исус не е ли крал? − попита съпругата на Пилат.
− Не − отговори той
− Крал е Юда, пазителят.
− Кой е бил тоя
Йоан? − запитах аз. −
Той нещо се провинил
във връзка с Тиберий
и Антипа го предал на
смърт.
− Той е друг − отговори Мириам. − Родил
се е край Хеврон. Бил
вдъхновен пророк и

живеел в пустинята. Дали сам той, дали последователите му твърдяха, че бил Илия възкръснал от
мъртвите. Илия, нали знаете, е бил един от старите ни пророци.
− Да не е бил метежник? − попитах аз.
Пилат се усмихна и поклати глава, а после
каза:
− Той се спречка с Антипа по въпроса за Иродиада. Йоан е бил нравоучител. То е много дълга
история, но той плати за нея с главата си. Не, в тая
работа нямаше нищо политическо.
− Някой твърдяха също, че Исус бил син на Давид − каза Мириам. − Но това е безмислица. Никой от Назарет не го вярва. Виждате ли, цялото му
семейство, както и омъжените му сестри живеят
там и са познати на всички. Те са прости хорица,
най-обикновени хора.
− Бих искал и да е толкова прост доклада за
всички тия сложности, който трябва да изпратя
на Тиберий… − каза недоволно Пилат. − А сега
тоя рибар е дошъл в Ерусалим, градът е претъпкан с поклоници, готови за всякакви безредици, а
Ана бърка ли бърка тая каша.
− И преди да свърши, ще го нареди, както той
си иска − предрече Мириам. − Той ти е отредил
една задача и ти ще трябва да я изпълниш.
− А именно? − попита Пилат.
− Да предадеш на смърт рибаря.
Пилат упорито поклати глава, а жена му извика:
− Не! Не! Това би било позорна несправедливост! Човекът не е направил нищо лошо. Той не е
сторил нищо против Рим!
Тя изгледа умолително Пилат, който продължаваше да клати глава.
− Нека сами му режат главата, както направи
Антипа − изръмжа той. − Рибарят няма никакво
значение, но аз няма да стана маша на техните
кроежи. Щом трябва да го унищожат, нека си го
унищожат. Това си е тяхна работа.
− Но ти няма да го позволиш! − извика жена му.
− Няма да ми е лесно да го обясня на Тиберий,
ако се намеся − бе неговият отговор.
− Каквото и да се случи − каза Мириам, − аз те
виждам да пишеш обяснения, и то скоро; защото
Исус е вече стигнал до Ерусалим и доста от рибарите му заедно с него.
Пилат прояви раздразнение от тази новина.
− Не ме интересува къде ходи! − заяви той −
Надявам се никога да не го видя.
− Бъди сигурен, Ана ще го намери за теб − отговори Мириам − и ще го доведе пред вратата ти.
Пилат сви рамене и с това разговорът приключи. Жената на Пилат, нервна и напрегната, реши
да покани Мириам в своите помещения, тъй че
за мен не остана нищо друго освен да си легна
и да задремя под бръмченето и мърморенето на
града на лудите.
Събитията се редяха бързо. До сутринта нажеженият до бяло град изгаряше сам себе си. Към
пладне, когато излязох с пет-шест мои войници,
улиците бяха претъпкани и никога не бях виждал
хора с такова нежелание да отварят път пред мен.
Ако погледи можеха да убиват, този ден аз щях да
бъда мъртвец. Те открито плюеха, когато ме зърнеха, и отвред долитаха ръмжене и викове.
Аз бях по-малко предмет на удивление и повече предмет на омраза заради носените от мен
римски доспехи. Ако беше някой друг град, щях
да дам заповед на войниците си да налагат тези
ръмжащи фанатици с плоското на мечовете си.

21 - 27 декември 2009 г.

разбра, че това съм аз. Толкова беше странна,
погледът й беше тъй смутен и унесен, и отправен
някъде надалеч, че аз си спомних прокажените,
които бях видял изцелени в Самария.
Тя с усилие дойде на себе си, но само външно. В
очите й имаше неразгадаема мисъл. Никога още
не бях виждал женски очи с това изражение.
Щеше да ме отмине, без да поздрави, ако не
бях й се изпречил на пътя. Тя се спря и замърмори някакви думи механично, но през цялото това
време очите й гледаха унесено през мен, отвъд
мен, широко отворени за видението, което ги изпълваше.
− Видях Него, Лодброг − пошепна тя. − Видях
Него!
− Дано по волята на боговете той не е толкова
недоволен от това, че е видял теб, който и да е −
изсмях се аз.
Тя не обърна внимание на ненавременната ми
шега, очите й останаха изпълнени с видението и
тя щеше да продължи, ако не бях пак й преградил
пътя.
− Кой е той? − поисках да зная. − Да не е някой
възкръснал от мъртвите, за да запали тая странна
светлина в очите ти?
− Този, който е възкресявал други − отвърна
тя. − Наистина аз вярвам, че той, този Исус, е възкресявал мъртви. Той е князът на светлината, Синът божий, аз го видях. Наистина вярвам, че той
е Син божий.
Много малко можах да разбера от думите й,
освен това, че е срещнала скитащия рибар и е
била обзета от неговата лудост. Защото положително тази Мириам не беше същата Мириам, която го бе заклеймила като напаст и поискала той
да бъде затрит като всяка напаст.
− Той те е омагьосал! − извиках с яд.
Очите й се навлажниха и сякаш станаха по-дъл
боки, когато ми го потвърди.
− О, Лодброг, неговото очарование не може да
се изкаже, не се поддава на описание. Но погледнеш ли го, ще разбереш, че той е целият доброта
и състрадание. Аз го видях! Аз го чух! Аз ще раздавам всичко, каквото имам, на бедните и ще го
последвам.
Тя го каза с такава увереност, че й повярвах
напълно, както бях повярвал на изумлението на
прокажените в самария, взрени в здравата си
плът; и бях огорчен, че такава велика жена може
да бъде тъй лесно впримчена от един скитащ чудотворец.
− Последвай го − подиграх й се аз. − Без съмнение ще носиш корона, когато той спечели
царството си.
Тя кимна утвърдително и аз бях готов да й
ударя плесница заради глупостта й. Отстъпих настрана и когато мина бавно нататък, тя промърмори:
− Неговото царство не е тука. Той е синът на
Давид. Той е Син божий. Той е всичко, каквото
казва че е, или всичко велико и добро, каквото е
било казано за него.
− Източен мъдрец! − смееше се Пилат. − Той е
мислител, този неграмотен рибар. Аз го проучих
по-добре. Имам нови донесения. Той няма нужда
да върши чудеса. Той надминава с мъдростта си
най-мъдрите от тях. Те са му слагали капани, а той
им се изсмял на капаните. Виж! Чуй това!
И той ми разправи как Исус объркал тези, които са искали да объркат него, когато му довели да
съди жена, хваната в прелюбодеяние.
− Ами данъка! − възхищаваше се Пилат. − „Цезаровото на Цезаря, а божието богу“ им отговорил той. Това било подсторено от Ана и Ана остана
объркана. Най-после се е появил поне един юдей,
който разбира нашето схващане за държавата.
След това видях съпругата на Пилат. Като я
погледнах в очите, мигновено разбрах, след като
бях видял и очите на Мириам, че тази нервна,
разстроена жена също е видяла рибаря.
− Божеството е въплатено в него − промърмо-

Дух и материя
ри ми тя. − Сам той е сигурен в това, че божеството присъства у него.
− Бог ли е той? − попитах я тихо, защото трябваше да кажа нещо.
Тя поклати глава.
− Не зная. Той не го каза. Но зная едно: боговете са като него.
„Човек, който омагьосва жени“ − беше личното ми мнение, когато оставих жената на Пилат да
блуждае в просъници и видения.
Следващите дни са известни на всички вас,
които четете тези редове, и именно през тези
следващи дни аз разбрах, че този Исус е бил човек, който е омагьосвал и мъже. Той омагьоса Пилат. Той омагьоса и мен.
След като Ана заповяда да изпратят Исус при
Кайафа и синедрионът, събрал се в дома на Кайафа, осъди Исус на смърт, придружен от кряскаща
тълпа, Исус бе заведен при Пилат за изпълнение
на присъдата.
Ала в интересите на Рим и поради собствените си убеждения Пилат не искаше да го предаде
на смърт. Пилат много се интересуваше от Исус и
много се интересуваше от спокойствието и реда.
Какво го беше грижа Пилат за живота на един човек?… За живота на много мъже? Школата на Рим
беше желязна и губернаторите, изпращани от
Рим да управляват покорени народи, бяха също
железни. Пилат мислеше и действаше като губернатор, безлично. И ето на: когато Пилат излезе намръщен да посрешне сганта, довела рибаря, той
изпита тозчас чара на тоя рибар.
Аз бях там. Аз знам. Пилат го видя тогава за
първи път. Пилат излезе разгневен. Нашите войници бяха готови да разчистят двора от кресливата сбирщина. Ала тутакси щом погледа му се
спря върху рибаря, Пилат омекна − не изпита
съчувствие. Той се отказа да бъде съдник, поиска
те да съдят рибаря според собствения си закон и
да постъпят с него според собствения си закон,
понеже рибарят бе юдей, а не римлянин. Никога
досега юдеите не са се подчинявали на римските
разпореждания така драговолно. Те извикаха, че
под римско господство е незаконно да предадат
някого на смърт. Въпреки това Антипа беше обезглавил Йоана и не бе си навлякъл никакви неприятности.
И Пилат ги остави на двора, под открито небе,
и въведе Исуса самин в съдната зала. Какво е ставало там, не зная, освен че когато излезе, Пилат
беше променен. Докато преди не беше склонен
да предаде рибаря на смърт, понеже не искаше
да стане оръдие на Ана, сега не искаше да го предаде на смърт поради уважението си към него.
Сега полагаше усилия да спаси рибаря. А сганта
през цялото време крещеше: „Разпни го! Разпни
го!“
На теб са познати, читателю, искрените усилия
на Пилат. Ти знаеш как той се опитал да заблуди
тълпата, първо, като изкарал Исус безобиден глупак; след това, като им предложил да го освободи според обичая да се пуска един затворник по
време на пасхата. И ти знаеш как свещениците
подучили тълпата да вика за освобождаването
на убиеца Варава.
Напразно се бори Пилат срещу съдбовното
решение, което искаха да изтръгнат от него свещениците. С презрителни забележки и подигравки той се надяваше да превърне цялата работа
във фарс. Той нарече Исуса на смях цар на юдеите и заповяда да го бият с камшик. Надеждата му
беше, че всичко ще свърши със смях и със смеха
ще се забрави.
С радост мога да кажа, че нито един римски
войник не взе участие в последвалото. Войниците от помощните войски бяха тези, които сложиха на Исус венец и наметало, втикнаха тръстиков
царски жезъл и коленичили, го провъзгласиха за
цар на юдеите. Макар и да не сполучи, това беше
театър, за да ги омиротвори. И аз, докато гледах,
почувствах чара на Исуса. Бях обзет от спокойс-
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твието, което се излъчваше от него. Бях примирен и уталожен, не бях смутен. Така е трябвало
да стане. Всичко беше наред. Безметежността на
Исуса в сърцето на този смут и страдание стана и
моя безметежност. У мен почти не се мярна никаква мисъл да го спася.
От друга страна, бях видял твърде много човешки чудеса през бурните и толкова различни
години, за да бъда предизвикан към глупави постъпки от това сегашно чудо. Аз бях погълнат от
безметежността. Нямах какво да кажа. Не можех
никого за нищо да осъдя. Знаех, че стават неща
непостижими за мен и те трябва да станат.
Но Пилат продължаваше да се бори. Смутът
се усили. Кръвожадни викове зазвучаха в двора:
всички крещяха и искаха Исус да бъде разпнат.
Пилат влезе още веднъж в съдната зала. След
като усилието му да превърне случая във фарс се
провали, той се опита да оспори подсъдността.
Исус не бил от Ерусалим. По рождение бил поданик на Антипа и Пилат искаше Исус да бъде из
пратен на Антипа.
Но брожението вече се ширваше в града. Нашите войни пред палата бяха пометени от огромната улична гмеж. Започналите размирици
можеха за едно мигновение да се превърнат в
гражданска война и революция. Моите двадесет
легионери бяха близо до мен в пълна готовност.
Те обичаха фанатичните юдеи не повече от мен и
с радост биха посрешнали заповедта ми да очистят двора с изтеглени мечове.
Когато Пилат излезе пак, думите му за съда на
Антипа не можаха да се чуят, понеже цялата тъл
па крещеше, че Пилат бил предател, че ако освободи рибаря, няма да е сторонник на Тиберий.
Току пред мен, както се бях облегнал на стената,
мършав, брадат, дългокос фанатик непрекъснато
скачаше нагоре-надолу и непрекъснато повтаряше: „Тиберий е император! Няма никакъв цар! Тиберий е император! Няма никакъв цар!“ Аз загубих търпение. Близкият крясък дразнеше слуха
ми. Сякаш случайно залитнах напред и с все сила
стъпих на крака му. Този побъркан като че не го
забеляза. Беше твърде много разярен, за да усети
болката, и продължаваше да повтаря: „Тиберий е
император! Няма никакъв цар!“
Видях, че Пилат се колебае. Пилат, римският
губернатор, за момент беше Пилат човека, обзет
от човечен яд против нещастните твари, които
жадуваха за кръвта на един толкова благ и прост,
смел и добър духом човек като Исус.
Видях, че Пилат се колебае. Погледът му се отмести към мен, сякаш беше готов да ми даде знак
да поведа легионерите, и аз наполовина прекрачих напред и освободих смачканото стъпало под
крака си. Щях да се впусна да изпълня това полуизречено желание на Пилат и да удавя в кръв и да
помета тази долна сган, която кряскаше в двора.
Не беше нерешителността на Пилат, която ме
спря. Исус беше, който реши вместо Пилат и мен.
Този Исус ме погледна. Той ми заповяда. Казвам
ви, този скитащ рибар, този странстващ проповедник, този бродещ галилеянин ми заповяда.
Той не промълви нито дума. И въпреки това заповедта му прозвуча в мен, безпогрешна като
тръбен зов. И аз спрях крака си и задържах ръката си, защото кой бях аз, та да престъпя волята и желанието на тъй
безкрайно безметежен
и благ, сигурен в себе
си човек? И когато се
спрях, разбрах целия
му чар − всичко онова
в него, което бе очаровало Мириам и съпругата на Пилат, което
бе очаровало и самия
Пилат.
Превод
Сидер Флорин
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Раждането на Иисус Христос е
предизвестено в пророчествата
на различни народи. Предсказания от най-древни времена сочели, че на земята ще се роди Спасител на човешкия род. Неговата
поява се свързвала с промяна в
хода на времето и движението
на небесните тела. След изтичането на голям кръг лунни години
необикновена звезда щяла да
възвести раждането Му.
Рождество Христово се отнася
към периода на управлението на
Иродовци: Ирод Велики, цар на
Иудея, царувал от 39 до 4 г. преди
н. е., времето, когато се родила и
живяла Дева Мария и Ирод Антипа, който посякъл Йоан Кръстител и взел участие в съденето на
Христос.
Раждането на Месия било
предшествано от едно друго събитие - Благовещение. В град Назарет, разположен в
подножието на Таворската планина живеела девица на име Мария. Ангел Господен й
възвестил, че тя ще роди син - Спасител на
човешкия род. Благата вест била съобщена
на 25.03 - деня, в който Адам бил изгонен от
рая. Девет месеца по-късно благовестието
се сбъднало. Кесарят Август издал заповед
да се направи преброяване по цялата земя.
Всеки гражданин бил длъжен да запише семейството си във фамилните списъци на
рода. Пресветата Дева Мария нямала братя и сестри и подлежала на преброяване
наравно с мъжете. Тъй като и двамата с Йосиф Обручник били от Давидовия род, те
трябвало да отидат във Витлеем - града, където се родил Давид и бил помазан за цар.
Въпреки че за стареца Йосиф и за Мария, която чакала дете, тридневният път до Витлеем
бил труден, те изпълнили заповедта.
огато пристигнали в града, се оказало, че няма къде да отседнат.
Всички частни домове и страноприемници били препълнени с гости. Двамата се подслонили в една
пещера близо до нивата на Саломия, сродница
на Дева Мария и Йосиф. В тази пещера се приютявали пастирите и овцете при лошо време.
Тук се родил младенецът Иисус, дошъл
на земята да разсее мрака на езичеството и да сгрее света с пламъка на любовта.
В евангелието за детството Иисусово се разказва как Йосиф, тръгнал да търси жена еврейка да бабува при раждането, срещнал
прамайка Ева. Когато се върнали в пещерата, те видели, че Дева
Мария е станала майка. Ева взела детето
на ръце, радвала се,
прегръщала го и се
наслаждавала на красотата му.
Ангел Господен се
явил на витлеемските пастири и им възвестил, че се е родил
в града Давидов Спасител, Господ Христос. Всички възхваля-
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вали Христос, който слязъл от небето, за да
въдвори мир на земята. До Неговото идване
навред царували вражда и беззаконие. Забравеният от хората Бог слязъл при тях, за
да им донесе благодат и спасение. Ангелите,
като видели всичко това, зарадвани, в благоволение възкликнали: „Слава във висините
Богу, и на земята мир, между човеците благоволение”.
Първи благовестници на Христовото раждане били пастирите, чиито стада нощували
недалече от Витлеемската пещера. Църковното предание е запазило имената им: Мисаил, Ахиил, Кириак и Стефан. След като Ангел
Господен им възвестил радостната вест, те
побързали да отидат и да се поклонят на Младенеца. Поднесли му най-ценните дарове на
сърцата си - обич и силна вяра. Засвидетелствали и на пресветата му майка почит, като
й разказали за звездата, видяна на небето, и
за ангелската песен, огласяла зимната нощ.
На Младенеца дошли да се поклонят и трима
източни мъдреци. Според едни източници
тези трима поклонници били Жреци, според
други - царе, които по настъпилите природни необичайни явления разбрали, че се е родил Цар Иудейски. От древен арабски текст,
съхраняван във флорентийската библиотека,
научаваме, че тези мъдреци са били жреци,
ученици на Заратустра, откривателя на науката за магиите. Веднъж, както бил седнал
при един шадраван, вглъбен в обучението
на учениците си по магизъм и чародейство,
неочаквано Заратустра се отклонил от беседата, за да каже пророчески, че идва време,
когато Девица ще зачене без мъж. И ще роди
Син, без да се накърни девството й, и Неговото благовестие ще се разнесе по всички краища на земята. Иудеите ще го разпънат в светия град, основан от Мелхиседек. Той ще възкръсне от мъртвите и ще се възнесе на небето. В знак на Неговото раждане на изток ще се
появи една звезда, по-бляскава от слънцето
и от другите небесни светила, защото всъщност това няма да е звезда, а Ангел Господен.
Заратустра поръчал на учениците си, когато видят тази звезда, да отидат във Витлеем,
да се поклонят на новородения Цар и да Му
поднесат дарове. Арменски писмен паметник дава с подробности сведения за жреци-

те. Ангел Господен пристигнал в
страната на персите да предизвести царете жреци да отидат да
се поклонят на новородения Младенец. По това време царството
на персите било завладяло всички царства на Изток. Царе били
трима братя: Първият, Мелхиор,
царувал над Персия, вторият, Валтасар, бил владетел на индийците, а третият, Гаспар, бил покорител на арабските земи. След като
били предвождани от звездата
девет месеца, те пристигнали в
момента, когато Девицата станала майка.
За новата звезда, появила се на
небосклона, се споменава и в сирийски ръкопис. Ангел вестител
бил пратен в Персия. Той се явил
най-напред във вид на звезда, която осветила цяла Персия. На същия
този ден там се празнувал от всички големият
местен празник на поклонниците на огъня и
звездите.
Жреците в разкошни одежди отслужвали
тържествено празнична служба. Изведнъж
силна светлина блеснала над главите им. Царете попитали жреците какъв е този знак на
небето. Тогава жреците казали, че се е родил
Царят на царете, Бог на боговете и Светлина
на светлините. Трима царе - синове на царя
на Персия, взели смирна, злато и ливан и
пременени в най-скъпите си облекла, със
златоукрасени корони на главите, тръгнали, предвождани от звездата. Когато влезли
в Йерусалим, те попитали гражданите къде
е родилият се цар. Цар Ирод бил уведомен
за това и веднага изпратил хора да доведат
персийските царе. Голяма била уплахата на
Ирод, когато видял синовете на персийския
цар с корони на главите и съкровища в ръцете, изминали толкова път да търсят родения
в Иудея цар. Той решил да убие Детето и персийските царе и затова им казал да отидат и
да намерят Младенеца и да дойдат да съобщят къде е. Тогава той щял да отиде също да
Му се поклони.
реците излезли и водени
от звездата, стигнали в пещерата. Поклонили се на
Богомладенеца и Му поднесли в знак на почит даровете. Дева Мария взела една от пелените
на Иисус и им я дала. Ангел пазител върнал
царете обратно. Цяла Персия се зарадвала
на тяхното завръщане. Жреците взели пелената, запалили огън и хвърлили в него божествената пелена и тя станала като огън. А
после, като угаснал огънят, те извадили пелената бяла като сняг и по-здрава отпреди.
Тогава всички повярвали, че това е дреха на
Бога на боговете, защото огънят на техните богове не можал да я подпали и изгори.
В града, в който се родил Спасителя, е издигнат в знак на преклонение величествен кръстообразен храм Рождество Христово. Петнадесет мраморни стъпала отвеждат в подземна църква - Витлеемската пещера. Надпис на
латински език е увековечил за поколенията
чудното събитие с думите: „Тук се роди Христос от Дева Мария”.
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да я прекъсвам. Но в този момент не издържах и я питах:
- Защо, бабо, те не се събудили?
- Това ти скоро ще разбереш – казваше
баба и продължаваше да разказва.
- Когато човекът се доближил до огъня,
овчарят повдигнал глава. Той се оказал строг
и груб старец и като видял приближаващия
човек, хванал дългата заострена тояга здраво в ръце. Понечил да замахне с нея към човека. Тя се стоварила с трясък върху него, но
без да го удари, се отплеснала встрани и отхвръкнала надалече.
Когато баба стигаше до това място, аз отново я прекъсвах:
- Но бабо, защо тоягата не искала да удари
човека?
Баба не ми отговаряше на въпроса, а про-
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милосърдие?
Тогава човекът отговорил:
- Не мога да ти кажа това, щом ти сам не
го виждаш и разбираш. – И понечил да си
тръгне по пътя, за да отнесе по-скоро огъня
у дома и да сгрее с топлина жената и детето.
Но овчарят не искал да го пусне, преди да
си изясни причината на това, което видял.
Тръгнал след човека, който го довел до обиталището си.
И тогава овчарят видял, че непознатият
нямал дори дом, че неговата жена и новороденият младенец лежат в една планинска
пещера, в която няма нищо друго освен голи,
студени, каменни стени.
Овчарят помислил, че бедният невинен
младенец може да умре от студ в тази пещера. Макар че бил жесток човек, той се трогнал

В
НАЙ-СВЕТЛАТА НОЩ
Разказ от СЕЛМА ЛАГЕРЛЬОФ
Случи се в коледната вечер, когато всички
отиваха на църква, освен мен и баба.
Ние, струва ми се, бяхме сами в цялата къща. Не ни взимаха със себе си, защото
едната от нас беше много малка, а другата
– много стара. Но и двете скърбяхме, че не
можем да отидем на вечерната служба в църквата и няма да видим коледните огньове.
Докато си седяхме сами в къщи, баба започваше да разказва.
Имало едно време един човек – започва тя, - който излязъл в една тъмна нощ на
улицата да помоли някого за огън. Ходил от
къща на къща и тропал:
- Приятелю, помогни ми! – казвал той. –
Моята жена току-що роди дете, а аз трябва
да запаля огъня, за да се стоплят тя и младенецът.
Но била тъмна, дълбока нощ, всички хора
спели. Никой не се обадил на неговите думи
и не му отворил.
Човекът вървял, вървял. Най-после съзрял
в далечината блещукащ огън. Запътил се към
светлината и видял, че огънят е стъкнат под
открито небе. Много бели овчици лежали и
спели около огъня, а старият овчар седял и
пазел своето стадо.
Човекът, който искал да помоли за огън, се
приближил до овцете. Видял, че при краката
на овчаря спят три кучета. Пробудили се и
трите, когато човекът приближил, и отворили
широко уста готови да го залаят и подгонят.
Но! Не издали никакъв звук! Козината на кучета била настръхнала от свирепост, човекът
видял как острите им оголени и освирепели
бели зъби изпускат блясък, били готови да се
спуснат към него. Той си представил как едното куче му захапва крака, друго – ръката,
трето – гърлото. Но челюстите на свирепите
кучета не ги слушали и не причинявали никаква вреда.
Човекът поискал да отмине нататък, за да
продължи да търси огън, но овцете били налягали толкова плътно една до друга, че той,
не можел да мине покрай тях и да ги отмине.
Тогава той започнал да стъпва по гърбовете
им и приближил до овчаря.
Така ми разказваше баба, а аз слушах, без

дължаваше да разказва.
- Човекът се приближил до овчаря и казал:
- Приятелю, помогни ми и ми дай малко
огън! Моята жена току-що роди и ми трябва
да запаля огън и да сгрея нея и детето.
Овчарят понечил да му откаже, но като видял как кучетата не могли да напакостят на
този човек, а тоягата му не искала да го удари, той се уплашил и не посмял да откаже.
- Вземи си, колкото ти трябва – разрешил
му той.
Но огънят почти догарял. Останало само
едно въгленче да издава оранжева светлина.
А непознатият нямал нито лопата, нито друго, с което да вземе въглена.
Овчарят видял това и казал:
- Вземи си, колкото ти трябва.
Но останал доволен, че човекът не можел
да занесе със себе си от огъня.
Непознатият се навел, извадил въглена от
пепелта с голи ръце и го прикрил с наметалото си. А въгленът не изгорил ръцете му, не
запалил наметалото му. Понесъл го сякаш
бил орех или ябълка.
Тук пак прекъсвах баба.
- Защо въгленът не искал да изгори човека?
- Ще узнаеш скоро – казваше баба и продължаваше разказа си.
Когато овчарят, който бил зъл и сърдит
човек, видял всичко това, много се зачудил.
“Каква е тази нощ, в която кучетата не хапят,
овцете не се плашат, тоягата не убива, а огънят не изгаря?” Повикал назад непознатия
и му казал: - Каква е тази нощ? Каква е причината всички животни и вещи да ти оказват

от сърце и пожелал да помогне на детенцето.
Снел от рамото си торба, извадил от нея мека
бяла овча кожа и я дал на непознатия човек,
за да покрият с нея младенеца.
В същия миг, когато показал, че може да
бъде милосърден, очите му се отворили и
той видял това, което преди не можел да
види, чул това, което преди не чувал.
Видял наоколо да стоят много ангели
със сребърни крила наредени в кръг. Всеки
от тях държал в ръце тръба и всички пеели
сладкогласно, възгласявали на света и на цялата Вселена, че се е родил Спасителят, който
ще избави света от грехове.
Тогава овчарят видял още ангели, те били
не само в пещерата, седели и в планината,
летели високо в поднебесата. Те вървели на
тълпи и когато минавали покрай пещерата,
спирали и поглеждали към младенеца. Такава голяма радост изразявали те, пеели,
веселили се и било толкова светло наоколо
в същата тази нощна тъма, в която доскоро
нищо не се виждало. Овчарят зарадван от
душа, че очите му прогледнали, паднал на
колене и благодарил на Бога за оказаната му
благодат.
Когато баба стига до това място, тя въздъхва и казва:
- Това, което видял овчарят, ние също бихме могли да видим, защото ангелите летят
в поднебесата всяка коледна вечер, пеят и
разгласяват благата вест, че се е родил Синът
Божи. Ако можехме само да ги видим!...
Ти трябва да помниш това, защото то е такава истина, като тази, че те виждам тебе, а ти
виждаш мене. Същността на работата не е в
свещите, не е и в лампите, не е в слънцето,
не и в месеца. Само
едно е потребно да
имаме – очи, които
биха могли да видят
славата Божия!

Преведе
от немски
Лилия
АЛЕКСАНДРОВА

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА

НА ЖИВОТА
Сражение
Продължава от стр. 2
Но конниците, когато стигнали на
разстояние, недостатъчно все още да
ги порази стрела, внезапно от конете
скочили и побягнали редом с тях.
Плътно дошли до римската войска
младите ведруси и образували овал,
в средата на който се намирала половината от отряда и конете, втората
половина се врязала в редовете на
римляните и встъпила в бой.
Във всяка ръка воинът ведрус дър
жал меч. Но не съсичали на място,
а избивали оръжието от ръцете на
противника, без да го раняват смъртоносно.
Ранените и обезоръжени римски
легионери не давали възможност
нови войници веднага да ги заменят.
Малък отряд ведруси стремително
пробил си път към шатрата на главния военачалник.
С меч Радомир разсякъл ключалката на клетката, в която се намирал
старецът ведрус, и му се поклонил,
после го подхванал и леко го метнал на коня
си.
Двама млади воини от отряда на Радомир
хванали главния военачалник, метнали го на
друг кон и го отвели в средата на своя овал.
Бързо си пробивал път, но не в обратната
посока, а напред, отрядът отчаяно храбър,
и скоро излезли от навалицата на римската
войска, скочили на конете си, но само след
минути езда се спрели до малък хълм, отново слезли, почти всички легнали в тревата,
разперили ръце и замрели.
Плененият римски военачалник с удивление видял, че легналите на тревата ведруси
спят дълбоко. Благи усмивки осветявали лицата им, мирно пощипвали трева жребците,
застанали редом до всеки един от спящите.
Само двама часовои наблюдавали действията на римската войска.
Останали без пълководец, римските военачалници известно време спорили, като
се обвинявали един друг за случилото се, а
после спорили кой да командва и как да се
действа.
В края на краищата решили да преследват
отряда ведруси с хиляда конници - почти цялата конница. Останалите да потеглят в поСайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

сока на преследваните в случай на непредвидени събития или попълване на отряда на
ведрусите с нови сили. Макар че основната
причина за това решение бил страхът.
Отрядът от хиляда добре екипирани конници се хвърлил в преследване. Щом редовете конни на римляните започнали да излизат от лагера, един от воините на Радомир,
седящ на коня си, с рога си затръбил.
Лежащите на земята ведруси тутакси скочили, хванали за юздите своите жребци и с
тях побягнали. Добре отдъхнали след боя,
те тичали много бързо, но летящата след тях
конница на римляните бавно, много бавно,
но ги настигала.
Командирът на конницата, предвкусвайки
победата, отдал заповед да се протръби за
ускоряване на преследването.
Пришпорените хиляди, и без това вече
запенени коне, ускорили бясната си езда и
съкращавали разстоянието до бягащите ведруси. Оставало съвсем малко…
Възбуденият командир още веднъж поискал да се ускори ездата. И пак затръбил
тръбач… Паднали няколко римски коня,
преуморени от бесния галоп. Никой не им
обърнал внимание, римските конници вече

изваждали от ножниците мечовете, за да поразят бягащите, но изведнъж… При звука на
рога всички бягащи ведруси се метнали на
своите коне и… разстоянието между догонващите започнало да се увеличава.
Плененият римски военачалник разбрал:
опазили ведрусите силите на своите коне и
сега не можеш ги настигна. Те подменили и
конете, които носели него и стареца ведрус.
И видял още римлянинът: ведрусите не седели върху конете си, а лежали на гърбовете
ми, вкопчени в гривите им, и отново спели.
Помислил римлянинът: „Защо им е сега да
си възстановяват силите?” И малко по-късно разбрал…
Възбудените от преследването римляни
яростно пришпорвали конете си, те падали
под тях, но и най-издръжливите, носещи по
време на ездата облечените с доспехи тежки
конници, не можели да догонят конете на ведрусите, които не били уморени.
Началникът на конницата, щом осъзнал, че
няма да догони отряда на ведрусите, спрял и
заповядал на всички на слязат на земята. Но
било късно, част от конете вече били преуморени и падали на колене.
“Всички да почиват.” - изкомандвал началникът на конницата римска. Тогава видели
войниците, които слезли от уморените си
коне, как право към тях като вихър отрядът
на ведрусите се носел.
Държали готови младите конници по меч
във всяка ръка. Препускали край спешените
римляни и ги ранявали и избивали оръжието от ръцете им.
Ужас обхванал целия римски легион. И
всички те побягнали към помощта, която
идвала към тях пешком. А ведруският отряд
препускал на коне след бягащите, но неясно
защо не ги застигал. Ведрусите не се докосвали до падналите от умора римски воини.
Тълпата от едва ходещи вече, олюляващи
се от умора воини се спряла изведнъж, виждайки пред себе си Радомир с два меча и зад
него конници, пълни със сили и спокойни.
Отпуснали се на земята римляните и тези,
които все още имали оръжие, го сложили
пред себе си. И обезсилени пред ведрусите,
зачакали разправа.
Радомир вървял с другарите си между
седящите на тревата римските войници.
Ведруските мечове лежали в ножниците, а
Радомир и другарите му разговаряли с войниците за живота. Те сваляли от главите си
лентите, изплетени от билки, и ги давали на
ранените римски войници, за да сложат лековитите треви на раните си. Билките спирали кръвта и успокоявали болката. Главният
военачалник бил върнат на римския легион.
Владимир МЕГРЕ,
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА
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Принцът с
Огненото
сърце и
принцеса
Сияйна
Продължава от стр. 24
Принцесата открехнала лекичко клепачи
и видяла през миглите си червената светлина на изгряващото слънце и се усмихнала. Тя
била сънувала чуден сън за едни мънички
крилати същества. Царица Лета, приятелка
на княз Хелиос, му се притекла на помощ и
изпратила този сън на принцеса Сияйна, така
се наричала тя в своето царство на Горната
земя. Тя се приближила до високото прозорче, отворила широко очи, защото не знаела
да вярва ли на очите си. Пред прозорчето
кръжали и пърхали с крилца рояк от онези
чудни същества от съня й. Те нещо говорели
в хор, но гласчетата им били толкова тихи, че
тя нищо не разбрала. Затова се огледала на
какво да стъпи, за да се издигне по-високо до
онова отчупено ъгълче от стъклото. Запретнала дългата си пола и се покачила върху
таблата на леглото. Тук, на върха на мрачната
кула, имало само едно легло с две железни
табли, за една от които девойката била привързана с дълга верига. Тя се издигнала до
ръба на прозорчето и се хванала за желязната му решетка. Напрегнала слух в утринната
тишина и чула едва-едва:
- Принцесо, когато дойдеш довечера при
прозореца на стаята с котките, отвлечи вниманието на стопанина им и огледай прозореца. Има парченце стъкло в долния му десен ъгъл, което се е пропукало по време на
снощната буря. Ти го бутни с пръст да падне.
Ние ще те чакаме отвън и ще влезем през отвора да ти помогнем. И не забравяй: трябва
да сториш това преди да е залязло слънцето,
когато се е върнал Фобос, но и не по-рано от
червеното зарево на залязващото слънце.
Запомни това добре! – извикали в хор червените елфи.
Те били пратеници на граф Гранат – найстарият и най-мъдър елф с тъмночервени
крилца. Графът свикал цялото свое войнство
от червени елфи и изслушал разказа на своите пратеници.
Настанал шум и суматоха. Всеки давал
съвет или отхвърлял чуждото предложение
как да помогнат на принцеса Сияйна. В това
царство тя била добре позната заради рубинено-червените искри, които изпращала към
Горната земя.
- Тишина – строго изрекъл граф Гранат.
– Не трябва да се караме като хората в Долното царство, а трябва да бъдем единни. Аз
поемам ръководството. За помощници избирам моите братя граф Рубин и граф Пурпур,

Дух и материя
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слънчеви елфи с истинските си цветове и ще
я спечелят за княз Хелиос, който хората там
наричат Слънце.

Глава 7. Избавлението
на принцеса Сияйна

защото ние сме най-силни и ще пристигнем
първи.
Наистина, в това царство на Долната земя,
където имало други закони, наложени от
двамата му спорещи и враждуващи господари – княз Хелиос и княз Велзевул, летенето
било затруднено за някои елфи. Най-лесно
се справяли червените елфи; след тях – оранжевите, на граф Оранж; после следвали жълтите, зелените и сините – на графовете Изумруд и Лазур.
И странно било, че лилавите елфи, които
във въздуха на Горната земя били най-бързи
и най-силни - и изобщо всички по сила и бързина се подреждали в обратен ред - в това
царство на Долната земя били най-слаби.
Граф Индиго и сестра му Аметиста пристигали последни, макар че техните крилца се
движели най-бързо, толкова бързо, че графът изглеждал като едно лилаво облаче, а
графинята – като цикламено-лилаво пухче.
А пък най-малкият им брат – граф Диамант,
който в царството на Горната земя имал колосална сила, съвсем не можел да лети, а се
блъскал във въздуха на Долната земя като в
стена. Затова той останал отвъд онази полупрозрачна разноцветна стена, която отдалеч
приличала на огромен сапунен мехур. Вътре
в него се намирала Долната земя, която също
била кръгла като топчица. И нали имала двама господари, които спорели за нея, пресягал
се ту княз Хелиос със слънчевата си ръка и
тъкмо да я вземе, пресягал се княз Велзевул с
тъмната си длан и я докосвал. И така тази земя
се въртяла като пумпал. От едната страна, откъм Хелиос, била светла; а от другата страна,
откъм Велзевул, била тъмна. Така се редували денят и нощта. А “сапуненият мехур” бил
изобретение на тъмния княз Велзевул: хем
жителите на тази земя да си мислят, че са свободни и щастливи, като гледат преливащите цветове отвътре, хем този сапунен мехур
не пропускал елфите на Хелиос. Само някои
успявали да го пробият – тези, които размахвали крилцата си най-бавно. Но щом забавели пърхането на крилцата си, те променяли
своя цвят, а също и своите вълшебни дарби. А
всички елфи били вълшебни феи с различни
дарби според своя цвят на крилцата. Все пак
всеки граф държал на своите поданици и не
искал да ги променя или заменя с други.
Затова граф Диамант се спрял пред лъскавия купол на “Сапунения мехур”, който преграждал пътя му към Долната земя. Но той не
бил сам. Пред полупрозрачната шарена топка се тълпели херцозите Електрон, Протон и
Неутрон със своите поданици; и виконтите
– братя Мезони и дукесите Кварки. Цялата
тази армия била изпратена от княз Хелиос
да пробият “Сапунения мехур”, който обгръщал Долната земя. Само една дупчица да
направят и той ще се спука като обикновен
сапунен мехур, с който се забавляват децата. Тогава на Долната земя ще дойдат всички

Вечерта, по залез слънце, злодеят Фобос
се завърнал и отново поискал ръката на принцесата. А тя била по-прекрасна от всякога,
руменината се била върнала върху лицето й,
а очите й блестели лазурно сини. В отговор
на въпроса на Фобос тя запяла с приказния
си глас и с цялото си сърце диамантената песен. И не само седемте котки в стаята, но и
Фобос се унесъл в сладостна омая и притворил очи. Без да спира да пее, принцесата се
приближила до прозореца и неусетно бутнала с пръст счупеното ъгълче на стъклото.
Мигом през отвора нахлула цялата армия
на графовете Гранат, Рубин и Пурпур, която
образувала плътен червен лъч. Той докоснал
Фобос и го обагрил в червено. Изведнъж към
червеното зарево се присъединил само за
миг изумрудено-зелен лъч. В същия миг могъщият Фобос отворил очи и се сгърчил от
уплаха, защото започнал бързо да се смалява, докато се превърнал в едно мъничко паяче.
В това време принцът чакал отвън в уречения час, заедно със Стрелеца-маг, който
опънал своя лъч и изстрелял по една стрела
по всичките седем ключалки. Вратата се отворила и принцът влязъл в замъка на злодея
Фобос. Стигнал той до стаята с котките, но от
Фобос било останало само едно безобидно
мъничко паяче. Магьосникът Фобос бил победен и загубил всичката си вълшебна сила.
Чак тогава принцът видял, че девойката,
която освободил, е не само красива – лицето й излъчвало розово сияние, а сърцето й
– то било досущ като неговото – пламтящо и
пръскащо рубинени искри. Красивите й очи
излъчвали нежна синева, в която принцът
потънал в унес и забрава.
Все пак той промълвил:
- Прекрасна, сияйна девойко, ти вече си
свободна и можеш сама да направиш своя
избор. Но разреши ми да поискам ръката ти
– и коленичил пред нея с протегната десница. Стани моя принцеса, ясна ми девойко!
- О, принце, спомних си! – извикала принцесата. – Това е моето име – Сияйна. В деня
на моето пълнолетие аз поисках от нашата
царица Урусвати разрешение да сляза на
Долната земя, за да добия нови добродетели. Тя много се натъжи, защото е моя майка; още повече, че преди беше дала същото
разрешение на моята по-голяма сестра. Вие
познахте и нейното име – Ясна. Само с името Зорница никого не познавам. Но, може би
– оживила се принцесата, - ако Бог ме дари
с момиченце, ще я нарека Зорница, защото
името на нейната баба – царица Урусвати, означава Утринна звезда.
Принцеса Сияйна
на драго сърце приела предложението
на принца с Огненото
сърце. Оженили се и
заживели щастливо.
Щастливи
били
и онези дванадесет
души, които Фобос
държал в плен чрез
невидимите нишки и
които вече били свободни.

Изкуство, култура
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Отиде си

Събудете се

най-светлият мъдрец
в българския театър
С взирането си отвъд очевидното Коко будеше заспалите
ни духовни сетива
Продължава
от стр. 1
На премиерата
на книгата “Човешкият цирк и Крикор
Азарян” на театралния критик и журналист във в. “24 часа”
Димитър Стайков
Коко си спомни за
своя голям род от
Филибето, за хората, които нежно го
наричаха Кокорик и
как това е било огромна чест за него.
Припомни как като
малък е мечтал да
стане писател, но
после е разбрал,
че неговият разказ
е в театъра и тази
книга е за юношеството му, за кошмара на войниклъка,
но преди всичко за
театъра. За този театър, по думите на
Димитър Стайков,
интервенция
на
смешното в трагични събития, и обратно - на ненадейното
откриване на драматични бездни в
комичните случки и
думи. А за да се пристрасти човек към
неговия театър и да
го разбира, трябва
самият той да не допуска еднообразно
приемане на живота. Така както Коко
се вторачваше ококорено и ни караше
и ние да погледнем
на света през “пробития сандал от дет
ството му”.
Коко
разказва
пред Стайков, че в
кръвта си е арменец, а в съзнанието си – българин. А
въобще – космополит. Че „обича силно
театъра, но не като
„хищник”, а като
„тревопасен”. И все
пак всецяло отдаде-

но. Затова близките
му казват, че е женен
за него. Любимият
му жанр е трагикомедията, макар че
на днешното време
повече би съответствал фарсът.

Румяна СЛАВЕЕВА –
гр. Момин проход
Отворете очите си слепи.
Събудете сърцата – заспали.
Нека бъдем по-човечни...
Нека светим с огън – вечен.
Нека има усмивки край нас,
не превити и тъжни сърца.
А цветя, цветя да цъфтят,
на устните рано станали.
Слънчев лъч да хванат несъбуден,
цвете росно с длани да погалят,
и да пият от недрата на знание
чудно, изпитано от живота отруден.
Отворете очите заспали!
Събудете се, вече не спете!
Знам че сънят ви лекува,
ала губите от плодовете.
Събудете се! Нов ден е вече!

Преди няколко
години на литературния
конкурс
“Южна пролет” в
Хасково той бе така
любезен да отговори на моите въпроси.
Г-н Азарян, литературата, словото е в основата на
вашата
работа.
Стабилна ли е тази
основа?
- Словото е изходното. И спорът,
дали театърът е самостоятелно изкуство или е придатък
към литературата, е
като този за яйцето
и кокошката. Словото е велико нещо.
Театърът сигурно
може и без Есхил, и
без Шекспир, може
и без слово да има
театър, но защо да
се отказва от тях,
след като така става
по-богат.
Гордън
Крейг
предрича, че бъдещият театър ще
бъде на марионетките…
- Да, той имаше такива идеи, но предпочиташе „Хамлет”.
По-скоро е имал
предвид актьорите
да бъдат като марионетки, но иначе не
се е отказвал от литературата.
Вие самият сте се
опитвали в писането.
- Както всеки
човек, така и аз в
младостта си съм
опитвал перото си в
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В ПРОСЛАВА НА
РЕЧТА НИ
Борислав ГАНЧЕВ

писане, но днес като
чета написаното, не
съм много доволен.
Иначе имам много
силен респект пред
хората, които пишат.
И колкото по-малко
днес се пише и чете,
толкова повече започвам да ценя и
уважавам тези хора.
Но ние хората сме
устроени така, че
обичаме и сме пристрастни към това,
което ние пишем
или правим.
Днешният театър
е доста трансцедентен. Това необходимо ли е?
- Поначало изкуството е опит да
видиш невидимото и се занимава с
това, което е отвъд
очевидното, защото
е много по-различно от това, което се
вижда в реалността.
Затова в същността
си изкуството е метафизическо.
С този поглед над
и отвъд реалното
вероятно по-лесно
се доближаваме

до енигмите на живота?
- Точно затова
присъства
духовното в нас, в живота, в изкуството. И е
добре, ако човек го
носи, а всеки от нас
го притежава в една
или друга степен, но
може да е закърняло
или да е притиснато
в някаква летаргия
от бита и реалността. Театърът, както и
изкуството изобщо,
е точно затова - да
„масажира” позаспалите ни за духовното сетива.
Това удава ли се на
днешния театър?
- Да, повече или
по-малко. Нишките
за духовното общуване, които създава
театърът, още не са
скъсани. Пък и вече
си възвръщам вярата в сетивността и
чувствителността на
зрителя. Така че нещата се случват.
Интервюто взе:
Лияна ФЕРОЛИ

Днес на Българската реч
нека отдадем прослава!
Че отблизо и далеч
всички Тя обединява.
Пръснати сме по света.
Тоз живот не знай предели.
Но ако не беше Тя,
как ли бихме оцелели?
Да Я пазим чиста, свята,
нека все над Нея бдим!
С РОДНАТА НИ РЕЧ богата
своя дух да съхраним!

Трубадур
Румяна РУСЕВА
Момък смел с цитра започна серенади
ден след ден за своята любима мила.
Вечер в градина цветна с китни рози,
нарциси и люляк скрит зад храстите
големи редеше стих след стих......
С надежда сетна да открие нейн лик,
да зърне тъмните очи сред избуелите
треви, да чуе шум от стъпки и воал
и като се обърне да хване в прегръдки
силни девойка радостна, красива –
негова любима от деня на любовта,
когото той й обеща никога да не
престъпват клетвите любовни завека.
Та нейните роднини да останат неми
от тяхната свирня и да забравят клетви
злобни, че е грехота да се руши онова,
което води към откриването на света
в кичести долини и празнични села,
където хората в светлина се опиват
и се веселят от вечността на Любовта.

Бард
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НА БЪДНИ ВЕЧЕР
Ценка ИЛИЕВА, Варна
Празника Божи да тачим –
от баба обреда взела –
мама направи колачи
за коледарите в село.
А на софрата ни скромна
едно до друго постави –
боба, водицата в стомна,
сърмите постни, ошава,
грозде и жито варено,
тиквеник, питка с парата –
всичко с обич редено,
за да се ражда в нивята.
После молитвата каза
с почит голяма, която
отнема всяка омраза
и става чиста душата.

Красота
Красимира Хр. НИКОЛОВА –
гр. Момин проход
С тебе вървиме из зелени поляни.
Тревите край нас са с цветя заляни.
Тревата е мека, но отекват нашите стъпки...
Клонките по дърветата са осеяни с пъпки...
И виждаме как те потайно се разпукват...
И виждаме слънчеви зайчета, как по росата
хукват.

Отвънка чува се песен –
весела, Коледно свята.
Еква напева чудесен –
Бог се роди на земята!

Синьо е небето, синьо и необятно!
А ние усещаме пролетта и ни е приятно!
В далечината блесва езеро – планинско.
Езеро – огледало същинско!
Рибки плуват в бистрата вода...
А във водата – се оглежда небесната дъга...
И гледаме във водата – отражения разни,
голяма пъстрота!
Питаме се – кой ли създал е тази красота?
И защо не винаги я виждат нашите очи?
А тя отвсякъде, отвсякъде към нас струи!

Детски свят

БЪДНИ ВЕЧЕР
Весела Михайлова
Ангелова – гр. София
Коледна елхичка с хиляди
иглички на празника разказва приказки за всички. Лъскави играчки щом я залюлеят, палави звездички в очите
им греят. С бляскава премяна, тръпнеща, засмяна,
радости създава. Всеки час
вечерен бързо преминава.
Бъдни вечер събира близки
и роднини и подарък всеки

под елха намира. Весело е
в къщи в таз прекрасна вечер!...
Чуват се камбани със звуци най-подбрани, Рождество Христово всеки тук ще
каже. Обичта към него скоро ще покаже. Чаши щом се
вдигнат, духът ще повдигнат!
Празнични трапези кой ли
не обича? Дряновите пъпки баба ги нарича. Баница
с късмети кой ли не желае?
– здраве, обич, радост на
празника мечтае. Погача със
свещица и молитва тиха,
ето, че децата до мама се
свиха...
Сипан е и боба в шарена паница, ето, че потрепна сияйната елхица.
Лакомства различни,
плодове обични – всичко
тука има, нищо че е зима.
Коледарска песен отдалеч долита, всеки дом
спохожда, с празника отлита...

КАРТИНИ ПО СТЪКЛАТА
Борислав Ганчев
Стъклата зимни кой така
изкусно ги е изрисувал?
Художник с четка във ръка
около тях ли е будувал?
Хич не е мигнал през нощта,
та като съмне, вред да греят
звезди и приказни цветя
и пеперуди да се реят...

За да зарадва днес децата,
е сътворил в потаен час
картини чудни по стъклата
Великият художник МРАЗ!

Бард

24

Принцът с
Огненото
сърце и
принцеса
Сияйна
Цветана СЛАВОВА

Глава 5. Принцеса Сияйна
Принцесата, това била същата онази деви
ца, която злодеят Фобос бил отвлякъл и дър
жал в плен.
Тя била винаги с полузатворени очи, за
щото така я бил омагьосал Фобос (а той бил
маг, магьосник). Принцесата виждала през
полуотворените си клепачи съвсем мъгли
во, колкото да не се спъне в някой предмет и
толкова неясно, че не забелязвала нито пра
ха, който покривал всичко, дори и малките
прозорчета на замъка, нито пък паяжините,
които се спускали от тавана и ъглите на стая
та. Затова тя никога не забелязвала как всяка
вечер Фобос се превръщал в огромен Паяк, а
сутрин отново се превръщал във Фобос.
Пред нея той изтънявал глас и се престру
вал на много добър и сърдечен и се опитвал
да говори в рими, както жителите на Горната
земя. Девойката слушала фалшивия му глас
и едва различавала лицето му през спусна
тите си клепачи. Пък и в този замък и без
това било толкова тъмно и прашно, че днев
ната светлина едва
се процеждала през
покритите с паяжини
и прах прозорчета.
Всяка вечер Па
якът отвеждал при
нцесата в мрачната
кула и я оковавал във
вериги за едно старо
желязно легло, пок
рито с вехт дюшек и я
оставял още веднъж
да премисли негово

то предложение. А то било предложение за
женитба. Като зестра Паякът, който бил сами
ят Фобос, искал от нея да му разкрие трите
свои тайни: първата – как хората й дават сво
ето доверие доброволно, без магии; втората
– как кара хората да я обичат, и третата – как
кара хората да я обсипват с благодарност.
И всичко това тя умеела, без да използва
магии както Паяка. А той бил суетен и макар
да нямал голяма изгода от третата тайна на
принцесата, искал да я притежава.
Но принцесата започвала да трепери от
страх, още щом чуела подрънкването на
звънчетата, които издавали много тихи и
тънки гласчета. Тя не знаела на кои същества
са те, а понякога те били много тъжни.
Денем Паякът, превърнал се във Фобос,
идвал в човешки образ и й се представял за
негов служител, но неин таен обожател. Той
отключвал веригите и я отвеждал в стаята
със седемте котки. Те служели за нейни па
зачи. Всяка от тези котки имала различни по
цвят очи: първата – зелени, втората – черве
ни, третата – жълти, четвъртата – сини, пе
тата – розови, шестата – лилави. А седмата
– диамантени, които изменяли цвета си спо
ред светлината, която падала върху тях.
Принцесата едва ги различавала, само по
цвета на очите, когато влизала оскъдна свет
лина. А нощем, като всички котки, изглежда
ли сиви. Не били лоши, но и те били омагьо
сани и вярвали, че трябва да пазят принцеса
та да не избяга от замъка.
Принцесата се вглеждала, доколкото може
ла през спуснатите си клепачи в очите на кот
ките. Зависимост от цвета на котешките очи,
който бил най-ярък през този ден, запявала
по една песен със същия цвят. От нейната уста
звуците излизали във вид на цветни искрици.
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Ако денят е петък, поглеждала към котка
та с розовите очи, които блестели най-силно,
и тя запявала розовата песен. Ако пък денят
бил понеделник, запявала зелената песен.
Само в неделя очите на котката с диаман
тените очи проблясвали веднъж в червено,
друг път - в жълто, трети път - в синьо, или
пък - в зелено.
Принцесата знаела една диамантена пе
сен и понякога я изпявала, но тя била много
трудна. Затова по-често в този ден тя изпява
ла една златисто-оранжева песен. И без това
нямало котка с оранжеви очи.
Всички котки с удоволствие я слушали. И
не само това, ами ставали бодри и скокливи
и се развеселявали. Започвала такава гонит
ба из стаята, че забравяли всичките си тъж
ни мисли. Принцесата, като виждала това, се
развеселявала също и започвала да се смее
със звънкия си глас.
Една сутрин, много рано, когато едва се
разсъмвало, на прозорчето на кулата, къ
дето била окована с вериги принцесата, се
почукало. Принцесата се събудила и видяла
през полуотворените си клепачи едно чер
вено същество, което пърхало с рубинените
си крилца и почуквало лекичко по стъклото
на прозорчето. То говорело нещо, но мно
го тихо и едва се чувало. След него долетя
ло друго едно същество с пурпурен цвят на
крилцата. И то говорело нещо.
Принцесата станала от леглото, придърпа
ла веригите, с които била окована и се при
ближила до прозорчето. Тогава двата елфа,
защото това били елфи, се наговорили нещо
и заговорили едновременно.
- Какво обичате? Кои сте вие?
Те повторили, но гласчетата им били тол
кова тихи, че тя пак нищо не разбрала.
Рубиненият елф отлетял и след малко се
върнал с трети – с оранжев цвят, който пърхал
с крилцата си още по-бързо от първите два.
Всъщност принцесата ги виждала като черве
но-пурпурни облачета, защото не смогвала да
следи трептенето на крилцата им.
- Принцесо, ние сме дошли да ти помог
нем! – най-сетне разбрала тя какво говорят и
забелязала, че те вече са при нея.
Успели да дойдат по пурпурно-червения
слънчев лъч, който се промъкнал през едно
отчупено от стъклото ъгълче. Тя си спомни
ла, че през нощта имало силна буря и клони
те на близкото дърво се удряли по стъклото,
а то и без това било пропукано.
Паякът Фобос затварял принцесата в кула
та, защото всеки път, когато оставал насаме с
нея, за да я уговаря за женитбата, тя излъчва
ла към него розово сияние, което смущавало
неговото закоравяло сърце и му пречело да
заспи. Той не знаел, че стъклото на прозор
чето в кулата е пропукано и през пукнатина
та се процеждало онова розово сияние във
вид на розов лъч, когато принцесата отпра
вяла горещи молитви за помощ към царя на
Горната земя. Така навремето принцът забе
лязал розовия лъч и червените искри, които
се спускали по него и се превръщали в руби
ни в тяхното царство.

Глава 6. Елфите
На следното утро червените елфи Гранат,
Пурпур и Рубин заудряли с крилца по про
зорчето на кулата. Предната нощ пак имало
голяма буря и силен дъжд, който измил от
вън прозорчето.
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