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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли в. “Родово имение”?

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”!

ВА
ЖН
О ПОКАНА

Общонародно сдружение “МАТИ 
БОЛГАРИЯ” и Народно читалище 
“Славянска беседа” най-учтиво ви 

канят на представянето на книгата 
“Червеният капитализъм” от Петър 

Константинов на 11.01.2010 г. 
(понеделник) 

от 18 часа в салона на 
НЧ “Славянска беседа”, 

ул. “Раковски” № 127. 

Покана
На 12 януари 2010 г. (вторник) в залата на На-
родно читалище “Славянска беседа” (София, ул. 
“Г. С. Раковски” №127, ет. 2) от 18 часа ще се прове-
де 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, ин-
тересуващи се от темата за Орфей, да присъстват.

Вход свободен

МОМИЧЕТО ЕВРОПА И 
КОНТИНЕНТЪТ ЕВРОПА

Никола ГИГОВ

Траките - нашите предци, 
били хора на песните, любовта 
и безстрашието пред смъртта. 
Те кръщавали реки, планини, 
равнини с женски имена. Ро-
допе, Рила, Странджа, реките 
Хеброс, Тунджа, Струма, Стря-
ма, Равнината Тракия...

Момичето Родопе, сечено 
на монети, дава име на Родопа 
планина.

Момичето Траке, вещо в 
билкарството и лечителство-
то, дава име на Тракия.

Момичето Европа, взело 
името си от старото име на 
река Марица, дава име на кон-
тинента Европа. Думата “Евро-
па” е от езика на траките.

Нека съпоставим четири 

думи от езика на траките: Ка-
лиопа, Родопа, Меропа, Евро-
па. Езикът на траките “угасва” 
в VI век след Христа. Но мъд-
рите траки беси, най-елитното 
племе на траките, укрили по 
висините на Родопите камен-
ни плочи с древна писменост, 
за да оставят посланията си за 
бъдните поколения. Остави-
ли и малки плочки с различни 
изображения, но с кодирани 
или зумирани /умалени/ по 
тях знаци, думи и прорицания. 
Един ден - след векове или 
след хилядолетия, тези посла-
ния ще поникнат и от “думи в 
мълчание” ще станат “думи в 
говор”. Камъкът ще проговори 
с посланията на бесите - “го-
ворещите с боговете”, унасле-
дили “Колосалния синтез на 

идеите на Орфей”.
А какво означават четирите 

думи: Калиопа, Родопа, Меро-
па, Европа?!

Калиопа /Сладкопееща/ е 
майката на Орфей.

Родопа /Пееща роза/ е род-
ната планина на Орфей.

Меропа /Великопееща/ или 
днешните Средни Родопи, мяс-
тото на древните скривалища 
на бесите. На каменните плочи 
са издълбани 5600 букви. “Ме-
ропи” още означава “хората, 
които са създали писменост”. 
Тук е родено буквеното писмо 
на Орфей.

Европа /Широко пееща/ е 
разливът на песните.

  Продължава 
на стр. 9

Горско Сливово

Никола Гигов 
дава автограф 

на българския 
поет и преводач 

Кирил Кадийски 
– тогава 

директор на 
Българския 

културен 
център в 

Париж.
4.02.2008 г. 

– Париж

Ганка ВЕЛКОВА,
с. Горско Сливово

В първите север-
ни предпланини на 
Средна Стара плани-
на върху територията 
на Деветашкото пла-
то се намира моето 

родно село Горско 
Сливово. Админист-
ративно то е състав-
но село на община 
Летница, област Ло-
вешка и е на грани-
цата между Ловешка, 
Плевенска, Габровска 
и Великотърновска 

област. Отстои на 48 
км от гр. Ловеч и на 
12 км от гр. Летница. 
Най-близките сели-
ща, с които граничи, 
са: на запад – с. Кър-
пачево (6 км), на юг 
– с. Крамолин (9 км), 
на изток - гр. Сухин-

дол (28 км), на север 
- гр. Летница. Земли-
щето му граничи и 
със землищата на с. 
Агатово, с. Крушуна, 
с. Асеновци, с. Вър-
бовка и с. Коевци.

Продължава 
на стр. 4
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В някаква степен 
можем да съдим за ве-
дическата култура и 
по съхранилите се до 
наши дни празници. 
Те и днес си остават 
най-любими и попу-
лярни сред народа, 
независимо от това, 
че в тях са остана-
ли само елементи 
от първоначални-
те действия. Кои са 
тези празници? Нова 
година, Масленица и 
Троица. Ще разгледам 
тук само най-извес-
тния пример. 

Най-големи изменения е претърпяло 
празнуването на Троица.

Този празник се провежда в началото на 
юни. Както знаете, днес на Троица хората 
ходят на гробище, посещават гробовете на 
своите близки, подреждат ги, поправят ог-
радките им. Мнозина носят алкохол, пийват 
край гроба, оставят по чашка и парче хляб и 
за починалия. Разговарят помежду си, спом-
няйки си живота на починалия. Мнозина смя-
тат за нужно да поплачат над гробовете. До-
казателство за това, че този чисто езически 
празник е претърпял сериозни изменения, 
служи следното.

Във времената на ведизма, а впоследс-
твие и в езичеството, не е имало скръбни и 
тъжни празници. Всеки ден е давал на хората 
заряд от положителна енергия, предавал на 
младежта знанията на предците.

И денят на паметта във ведическите вре-
мена значително се отличавал от днешния. 
Не е имало походи към гробища и оплаква-
не на гроба на починалите. Във ведическите 
времена изобщо не е имало гробища. Почи-
налите са погребвали в родовите имения, 
без да отбелязват гроба с надгробни плочи 
или гробници. Правел се малък хълм, който с 
течение на времето се изравнявал със земя-
та. Ведрусите смятали, че най-добър спомен 
за човека трябва да бъде направеното през 
живота му. Познаването на природата и на 
силата на човешката мисъл довели ведруси-
те до заключението, че ако всички родстве-
ници мислено моделират смърт, то мисълта 
им няма да даде на душата на починалия да 
добие нова плът.

В деня на паметта на предците в най-ста-
рото имение сутрин се събирали всички 
членове на семейството. В тяхно присъствие 
най-старшият, обикновено това бил дядо или 
прадядо, отивал при младото поколение, при 
децата. Започвал да общува с тях примерно 

по следния начин:
- Когато твоят баща беше голям поч-

ти колкото тебе днес - говорел дядо-
то на внука шестгодишен, - той посади 
ето тази млада фиданка. Мина време и 
от нея порасна ето тази голяма ябълка, 
раждаща плод - дядото водел внука си 
към дървото, докосвал го, а внукът мил-
вал ябълката.

После дядото се приближавал към 
други насаждения и разказвал кой ги е 
посадил. Всички членове на семейство-
то можели да помагат на дядото със свои 
спомени, разказвали и весели истории 
или говорели за изпитаните от тях усе-
щания.

Накрая членовете на рода се прибли-
жавали към най-главното – родовото 

прекрасните 
празници на ведрусия

дърво - кедър или дъб.
- А ето това дърво - продължавал своя 

разказ старейшината на рода - е посадил 
прадядото на моя прадядо.

После започвало съвместно обсъждане: 
защо бил избран точно този вид, а не друг. 
Защо далечният прадядо е посадил дърво-
то именно на това място, а не по-надясно 
или наляво. Едни задавали въпроси, дру-
ги отговаряли. Понякога започвал спор. И 
често се случвало в разгара на спора вне-
запно някое от децата, без само да забе-
лязва, да изрича странна фраза: ”Но как не 
разбирате, аз посадих това дърво именно 
тук, защото…”.

Възрастните членове на семейството 
веднага разбирали, че малчуганът съдър-
жа в себе си и душата, и чувствата, и знани-
ята на далечния прадядо. И се гордеели с 
това, че не се лута душата му в просторите 
вселенски. Не се е разпаднала на дребни 
частици, а продължава да живее в съвър-
шенство, във вечния живот.

Езичеството, а още повече ведизмът, е 
трудно да се нарече религия. По-правилно 
би било да се каже “култура на начина на 
живот”. Велика култура на една живяла на 
земята високодуховна цивилизация.

На тази цивилизация не й е било нужно 
да вярва в Бог.

Хората от тази цивилизация познавали 
Бога.

Хората от тази цивилизация общували с 
Бога, разбирали мислите на Създателя.

Продължава 
на стр. 19

истОрията на ЧОвеЧествОтО, разказана От анастасия

Съобщение
на 14 януари 2010 г. (четвъртък) от 17.30 часа в залата на читалището 
в гр. Троян ще се проведе творческа среща, на която ще бъдат пред-
ставени най-новите книги на иК “новата цивилизация”.
на срещата ще бъде представен и филмът “Родово имение – любов и 
мечти” с продуцент акад. Атанас Панчев, оператор Тодор Ялъмов и 
режисьор Марий Славчев.
Приканват се всички читатели на в. “Родово имение” и симпатизанти 
да присъстват.

Вход СВободен



Честита Нова година! �4 - 10 януари 2010 г.

Ч.Н.Г.     2010

С песен весела до вратата ви спирам.
И с дрянова клонка в ръка благославям
за здраве и обич, успех, светлина...
Любовта да пребъде. Щедростта - във всички сърца.

Отворете вратите си, стопани добри,
нека словата ми до вас да достигнат,
с песен коледарска и кравай свити.
Обич и радост за вас аз донасям.

Весели празници и Щастлива Нова година,
мили хора. Бъдете все така отзивчиви,
щедри и добри. Топлете и разнасяйте
любовта и светлината по света.
Бъдете щастливи!

С поклон пред вас
Румяна Славеева,

гр. Момин проход

Весели празници и Щастлива Нова година 
на цялата редакция и всички, които спи-
сват вестника “Родово имение”!
Здраве, успех, любов за всички семейства в 
този прекрасен вестник.
Весели празници!

С поклон
Румяна СлаВееВа

Скъпи приятели!
Весела Коледа, здраве, късмет и успех през 
Новата 2010 година! 
Повече усмивки по лицата, топлина в душата, 
радост в сърцето и разбирателство между 
хората!

Успешна работа на вестник “Родово имение”, 
на екипа и симпатизантите му, на Клуб “Иван 
Ефремов”, НГИК “Петър Димков”, Клуб “Прия-
тели на Рьорих”, библиотеки и музеи и много 
други светли организации!

Да помогнем на Учителите и Светлината, да 
изгорим тъмнината, както е на картината на 
Николай Рьорих!

Обичащ ви Тодор Ялъмов - Федя

Скъпи приятели и колеги,
 
Желая ви много щастие и 
Любов през новата 2010 
година! Весела Коледа и 
Щастлива Нова година!
 

С топлина,
Иван ТодороВ

Годините идват и си отиват! Остават 
истинските и стойностни неща като 
НАшИя и ВАш вестник “Родово имение”. 
Пожелавам ви дълголетие, популярност 
и още много интересни книги и лично-
сти, които ще променят мисли, чувства, 
битие!

Таня ИванОва, 21.12.2009
Радио Стара Загора

Честита Коледа и весела и щастлива 
Нова година! Пожелаваме ви много 
здраве и още по-големи творчески 
успехи!

с. Бачково, сем. Мария 
и Митко СТОяНОВИ
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Продължава 
от стр. 1

Релефът му е пре-
сечен. Състои се от 
хълмове, малки до-
линки, дефилета, 
част от Дунавската 
равнина, рекички и 
множество понори и 
пещери. Като част от 
Деветашкото плато 
скалите са образу-
вани от утайките на 
оттеглилото се Сар-
матско море преди 
30 милионa години. В 
землището на селото 
има регистрирани 13 
пещери и пропасти. 
Най-голяма е пеще-
рата Гарваница, която 
се намира на 3 км от 
селото и се посещава 
от туристи. В съсед-
ство с Горско Сли-
вовското землище на 
запад се намират два 
изключителни фено-
мена - Крушунският 
водопад и Деветаш-
ката пещера. И трите 
обекта са част от Де-
веташкото плато.

Мерата на селото 
е около 90 000 дка, 
която се състои от 

Горско Сливово

ниви, ливади, гори 
и пасища. Само об-
работваемата земя 
е около 39 000 дка. 
Надморската висо-
чина на селото е 400-
470 м. Климатът му е 
умерено континента-
лен, а растителността 
му е разнообразна. 
Горите са предимно 
дъбови и габърови. 
Районът е богат на 
много билки. В гори-
те живеят сърни, зай-
ци, лисици, глигани, 
язовци, диви котки, 
таралежи, костенур-
ки, които са обект на 
ловуване.

Още от далечни 
времена районът 
около селото е оби-
таван от древно на-
селение. Намерени 
са каменни чукове, 
брадвички от брон-
зовата епоха, желез-
ни мечове. От на-
мереното през 1963 

год. Летнишко тра-
кийско съкровище се 
вижда, че в този край 
са живели и траки. 
Най-трайни следи са 
оставили римляните. 
Следи от римски път, 
който минавал през 
землищата на с. Кру-
шуна и с. Горско Сли-
вово, са съществува-
ли до 1912-1915 год. 
Крепостта Калето в 
местността Пустия-
та е оставила архео-
логически находки: 
керамика, хоросан, 
римски монети от 
император Констан-
тин Велики и др.

Красив и благотво-
рен край е селото ми. 
Ето как описва при-
родните му красоти 
Петко Франгов – из-
вестен поборник от 
четата на Бачо Киро 
и поп Харитон, пре-
бивавал в селото 
като учител в далеч-
ните 1872–1874 год.: 
„Източно от Горско 
Сливово е красиво-
то дефиле, през кое-
то тече река Ломя. 
Лете това дефиле и 
плодородната доли-
на на Ломя е люби-
мата и благодатна 
местност за Горс-
косливчани. Бог наис-
тина щедро е нада-
рил този малък кът 
с природни хубости 
и изобилно плодоро-
дие”.

Селото е създаде-
но преди падането 
на България под тур-
ско владичество. Ста-

ра легенда разказва, 
че тук неизвестно 
от къде са дошли 13 
славянобългарски 
задруги, начело с 
техния водач Еле-
нец, които сложили 
началото на селото. 
Постепенно към тях 
започнали да се при-
съединяват и други 
пришълци и така се 
образувало то. Пър-
воначалното му име 
е било Сливово. Така 
е записано в пър-
вия данъчен турс-
ки регистър около 
1430-1440 год. Когато 
много по-късно тези 
земи са били колони-
зирани от турците, в 
селото са дошли пър-
вите турски заселни-
ци и селото е при-
добило името Даа 
Слива. Преведено на 
български значело 
„горска мъглива мес-
тност”. Кога точно са 
дошли турците, също 
не е известно. В се-
лото има построена 
джамия от 1581-86 
год. Можем да пред-
положим, че малко 
преди тези години са 
се заселили първи-
те турци. Има сведе-
ния, че тук са дошли 
и бошнаци от Босна. 
По-голямата част са 
изповядвали „али-
анството” и затова се 
наричат алиани. След 
О св о б од и те л н ат а 
война те са остана-
ли в селото и днес са 
около половината от 
неговото население.

Друга версия за 
името на селото е, че 
първите заселници 
се заселили в непро-
ходими сливови гори 
и оттам са приели 
името Сливово. Трети 
твърдят, че селището 
е придобило името 
на своя старейшин 
(управител) Сливко, 
под чиято крепост и 
днес местността се 
нарича „Сливовски 
дол”. Видният наш 
проф. Васил Миков 
твърди, че названи-
ята са във връзка с 
растения. Сливово 
- от слива, Дряново 
– от Дрян и т.н. След 
1878 год. селото за-
почнало да се нарича 
Горско Сливово.

След завладяване 
на България от тур-
ците редица селища 
в страната били на-
товарени със спе-
циални задължения. 
Горско Сливово спа-
дало към 15-те села 
от Севлиевска кааза, 
които били войниш-
ки. Задълженията на 
войниците се изразя-
вали в 6-месечна ра-
бота през годината в 
султанските обори. 
Друга част от населе-
нието му са били до-
ганджии.

Минавали години-
те. Народът започнал 
да се свестява. През 
селото често преми-
навали таксидиоти 
от Преображенския 
и Троянския манас-
тир. Освен волни 
пожертвования, те 
разпространявали и 
просвета. През 1841 
год. в селото се по-
явило килийно учи-
лище. През 1872 год. 
будните горскосли-
вовчани, жадни за 
знания, построили 
и първата училищна 
сграда. Ирман Панов 
Чорбаджиев, Петко 
Франгов и Петър Дас-
калов учели на четмо 
и писмо техните деца. 
Тези  учители същата 
година организира-
ли родолюбивите се-
ляни и създали чита-
лище, което нарекли 
„Горско начало”.

Малко преди 

това, през 1867 год., 
в местността Пустия 
водила бой с турци-
те четата на Филип 
Тотю. На следващата 
година (1868) близо 
до селото премина-
ла и четата на Хаджи 
Димитър и Стефан 
Караджа. Наред с 
просвещението се-
ляните започнали да 
говорят за бунт, за 
борба за освобожде-
ние от турски гнет. 
Матей Преображенс-
ки, Бачо Киро, Стефан 
Стамболов и Стефан 
Пешев все по-често 
посещавали селото и 
подготвяли селяните 
за въстание. Револю-
ционният дух в село-
то растял. През 1874 
год. била основана 
първата революци-
онна група – коми-
тет, а през 1875 год. 
бил приет нов устав 
на революционната 
организация и раз-
ширен съставът на 
комитета. Той имал 
за задача да под-
готви чета за участие 
в бъдещото въста-
ние. В навечерието 
на въстанието в Гор-
ско Сливово е има-
ло подготвена така-
ва, но тя не могла да 
вземе участие в него, 
тъй като не получила 
сигнал за започвани-
то му.

По време на Рус-
ко-турската война, 
наскоро след Еньов-
ден на 1877 год., 
опълченецът от се-
лото Христо Геор-
гиев Игнатов довел 
рота руски войници 
от Павликени. Неопи-
суема радост изпита-
ли Горскосливовци 
при посрещането. 
Всеки селянин искал 
да види братушки-
те, да ги пипне и чуе 
тяхната руска реч. В 
хода на войната ня-
колко ентусиазирани 
момчета се записали 
като доброволци в 
руската войска. По-
късно те били зачис-
лени в българското 
опълчение. Помнят 
се имената на Кръс-
тю Георгиев Кочев, 
Марин Георгиев 

Крушунски водопад
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Апостолов, Христо 
Георгиев Игнатов, 
Парашкея Пенев 
Тодоров и Тодор 
Пенев Тодоров. 
След войната в село-
то дошъл да живее и 
Тодор Михов – опъл-
ченец от с. Млечево.

След Освободи-
телната война жите-
лите на Горско Сли-
вово продължили 
да се занимават със 
земеделие и живот-
новъдство, като в 
значителна степен 
било застъпено ло-
зарството, зеленчу-
копроизводството и 
пчеларството. Започ-
нали да се развиват и 
занаятите като вард-
жийството, прътарс-
твото, коларството, 
ковачеството, дърво-
делството, шивачес-
твото, плетачество-
то, касапството и др. 
Селото чувствително 
увеличило населе-
нието си. Много фа-
милии придошли от 
различни места и то 
започнало да се раз-
ширява на запад и 
север.

В Алманаха на Ду-
навския вилает от 
1873 год. е записано: 
И Слива и Даа на 10 
часа от Търново

- мюсюлмански 
къщи – 102 бр. с 286 
жители

- немюсюлмански 
(български) – 100 бр. 
с 614 жители.

През 1880 год ста-
нало първото пребро-
яване. Горско Сливово 
имало вече 2591 жите-
ли. През 1934 год. се-
лото достига до 3808 
жители.

Бурен подем в 
развитието на село-
то настъпил след Ос-
вобождението. През 
1881 год. била пост-
роена нова голяма 
църква и висока кам-
банария. За съжале-
ние в момента стено-
писите са повредени 
от стичалата се вода 
от покрива, иконите 
са откраднати, све-
щеник няма. През 
1893 год. е построено 
второ училище с ин-
тересна архитектура, 
запазено и до днес. 
Обитават го сега 

малка група деца от 
детската градина. 
През 1925–1927 год. 
е построено третото 
- основно двуетажно 
училище с голям ки-
носалон и спортни 
площадки. 

Във войните Гор-
скосливовци актив-
но взели участие. По 
бойните полета ос-
тавили кости и без-
следно изчезнали 
98 души. Около 120 
деца останали си-
раци. През 1919 год. 

местното население 
създало комитет за 
набиране на средс-
тва за построяване 
читалище-паметник 
за загиналите. До 
1943 год. били събра-
ни 137 000 лева, но 
те били използвани 
след 9.ІХ.1944 год. за 
построяване на па-
метника на загина-
лите антифашисти, 
а другите загинали 
били забравени.

Голям икономи-
чески растеж пос-
ледвал след войни-
те. Създадена била 
селска кооперация 
с председател Геор-
ги Беров, която по-
късно прераснала в 
популярна банка със 
собствена двуетажна 
сграда.

По време на анти-
фашистката борба от 
Горско Сливово ак-
тивно участие вземат 
комунистите и рем-
систите. До 9.ІХ.1944 
год. те дават скъпи 
жертви. Загиват три-
ма партизани и 18 
ятаци. На построения 
след 9.ІХ. паметник–

костница са записа-
ни техните имена.

В годините на на-
родната власт селото 
започва да се раз-
вива по пътя на со-
циализма. Земята е 
кооперирана. Обра-
зувано е ТКЗС „Труд” 
с два стопански дво-
ра. Населението се 
включва активно в 
кооператива и жъне 
успех след успех. По 
производство на ка-
чествена селскосто-
панска продукция 
селото става едно от 
водещите в бившия 
Ловешки окръг. По-

добрява се животът 
на селяните, масово 
се строят нови къщи. 
Построени са нови 
сгради на Общината, 
ТКЗС-то, пощата и го-
лям Културен дом в 
който се помещава и 
читалище „Развитие”. 
Голям самодеен ан-
санбъл разнася сла-
вата на селото. По-
късно е изграден цех 
на завод „Балкан”, 
Ловеч.

С урбанизацията 
в България започна 
обезлюдяването на 
селата. Тя не подми-
на и нашето село. 

След 10.ХІ.1989 год. 
започна ликвидация-
та на ТКЗС–то и днес 
земите се обработват 
предимно от аренда-
тори. Настъпи крах в 
селската потребител-
на кооперация, в тру-
дово потребителна-
та кооперация (ТПК), 
а цехът беше закрит. 
През 2008 година 
беше закрито учили-
щето, поради малкия 
брой ученици. Село-
то продължава да се 
обезлюдява. По пос-
ледни данни от 2009 
год. жителите набро-
яват 700 души от два-
та етноса – българи и 
турци.

От прочуто и цве-
тущо село се превър-
на в село със затихва-
щи функции.

Участници във втория събор на с. Горско Сливово

Изглед от местност край селото

Центърът на село Горско Сливово
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Атанас ГАнчев

Във връзка с го-
дината на България 
в Русия московс-
кото издателство 
АТЕНЕЙ публикува 
в отделно издание 
(80стр., формат 
А5) три есета на 
българския кул-
турфилософ д-р 
Найден Шейтанов 
(1890-1970) – “Бъл-
гарски светоглед”, 
“Българска Вяра” 
и “Съдбата на Сла-
вянството” под 
общо заглавие 
“Болгарское миро-
возрение и судь-
ба славянства”. 

БЪЛГАРСКИЯТ 
КУЛТУРФИЛОСОФ
НАЙДЕН 
ШЕЙТАНОВ
НА РУСКИ ЕЗИК
Есетата “Български светоглед”, 
“Българска Вяра” и “Съдбата 
на Славянството” в отделно 
издание под общо заглавие 

Критиката е на рус-
кия съставител и 
преводач – видни-
ят московски фило-
соф и дисидент от 
годините на СССР 
- Анатоли Иванов. 
В предисловието 
на руското издание 
Анатоли Иванов 
споделя схващане-
то, опирайки се и на 
видния испански ис-
торик Карлос Каба-
лиеро “Неизвестните 
фашизми”(Мадрид, 
1982), че фашизъм 
в страна като тога-
вашна България, 
където е съществу-
вала и е функциони-
рала многопартий-
на система, свобода 
на словото и печата 
и т.н., не е същес-
твувал, а по-скоро 
налице е бил един 
“административен 
режим”. И ако все пак 
Найден Шейтанов е 
осъществявал “фа-
шистка дейност”, то 
той обезателно би 
емигрирал от стра-
ната в началото на 
септември 1944 годи-
на (иначе би загубил 
главата си). След 09 
септември 1944 годи-
на Найден Шейтанов 
не е бил подлаган на 
драстични репресии. 
(Има данни, че е бил 

въдворен в трудов 
лагер…). Достатъч-
на репресия е това, 
че в годините на 
социализма той по-
вече нищо не е ус-
пял да публикува, 
та чак до смъртта 
си на 20 февруа-
ри 1970 година. 
Анатоли Иванов до-
пълва българската 
си колежка – д-р 
Ерика Лазарова: 
след 1944 година 
Найден Шейтанов 
действително не е 
публикувал пове-
че нищо, но той не 
престава да мисли 
за Отечеството си, 
да страда ведно 
с народа си, но и 
да остане като ду-
ховен стожер за 
българската нация. 
Есетата, както и 
цялостното твор-
чество на този уди-
вителен български 
гений, трябва да 
бъдат прочетени 
наново, защото 
Времето – този без-
пощаден съдник 
на всички и всич-
ко, оставя своята 
благородна патина 
и върху неговата 
личност – един от 
титаните на Ве-
ликобългарската 
Идея и Мисъл.

Димитър 
МАРИнОв

1. Като пътува-
те презъ селата въ 
Западна България 
отъ реката Тимокъ 
къмъ реката Ис-
къръ и отъ Балкана 
къмъ реката Ду-
навъ, ще забележи-
те, че въ цялото туй 
пространство Вий 
ще срещате различ-
ни носии (костюме) 
и ще слушате раз-
лични говоре. Ще 
исходите няколко 
села или цяла група 
села, които иматъ 
еднаква носия и въ 
които селените го-
ворятъ еднакъвъ 
говоръ; ще преми-
нете въ най-ближ-
ното село и ще ви-
дите, че носията е 
другаква, па и диа-
лекта е различен. 
Такива групи отъ 
села, които иматъ 
еднаква носия и 
които говорятъ ед-
накъвъ говоръ, ще 
срещнете няколко.

Тия неща се за-
бележватъ мно-
го лесно и всякой 
може да ги разпоз-
нае безъ никаква 
мъка. Има обаче и 
други неща, други 
различия, които, за 
да познаете и забе-
лежите, изискватъ 
не само по-внима-
телно наблюдава-
ние, но още и една 
известна подготов-
ка.

Така, ако вник-
нете въ тънкости-
те на обрядите и 
обичаите; въ фор-
мата на обредните 
хлябове; въ праз-
днуването на раз-
личните суеверни 
митически праз-
ници; въ темпера-
мента на селените; 
въ тяхната вън-
кашность: косите, 
снагата (ръстътъ), 
очите и др., па и въ 
начина на животъ и 
занятията – ще за-
бележите такожде 
една известна раз-
ница. Ще забеле-

жите въ една група 
села, селени висо-
ки, руси, съ сиви 
очи, дързостни и 
съ свободна обнос-
ка, когато въ други 
групи села ще ви-
дите селени ниски, 
чернооки, а негде 
пъкъ ще видите съ 
широки лица и тро-
ми селени.

Всичките горни 
разници, вземе-
ни вкупъ, делятъ 
цялото население 
на няколко групи, 
които групи ний 
нарекохме племе, 
племена. До колко 
е вярно туй назва-
ние, ний не знаемъ, 
но присвоихме го 
едно, защото ня-
махме друго на-
звание, а друго, за-
щото, по горните 
белези, а още и по 
съществующия ан-
тагонизъмъ между 
отделните групи, 
ний считаме тия 
групи, като остан-
ци отъ някогашни-
те племена. 

Димитър Маринов Бонев е ро-
ден на 14 октомври 1846 г. в село 
Вълчедръм, обл. Монтана. Учи в 
Лом при Къстьо Пишурка, в Рилс-
кия манастир при Неофит Рилски, 
във Военно-медицинско училище 
в Цариград. Завършва класическа 
гимназия и Философски факултет 
в Белград.

Участва в революционното дви-
жение и е осъден в Русе на две го-
дини затвор, заради укриване на Ботеви четници.

След Освобождението е депутат в Учредителното 
народно събрание. 

Учителства в Лом, а после е председател на Окръж-
ния съд в града. 

Бил е съдия в Русе, Видин и Силистра, директор 
на Девическата гимназия и учител в Мъжката гим-
назия в София. Директор е на Народната библио-
тека (1894-1895). От 1903 до 1906 г. е уредник на На-
родния музей в София. Основател и пръв дирек-
тор на националния Етнографски музей (1904-1908). 
Автор е на първата история на българската литера-
тура, написана на български език. Събира и издава 
сборници с народни умотворения. Ценни са и исто-
рическите му студии за Йеромонах Йосиф Брадати, 
Йоан Кантакузин, за Вук Караджич и новобългарска-
та книжнина, спомените му за Неофит Рилски, очер-
кът за Ст. Стамболов, изследванията му за полити-
ческите движения и въстания в Западна България.  
Дълги години изследва българската народна култура, 
събира етнографски материали, които публикува в се-
дем книги “Жива старина” (1891-1914).
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ПЛЕМЕ
2. Тия племена 

по формата на но-
сията са осемъ, а по 
разниците на диа-
лектите – четири.

Азъ взехъ пър-
вото число – осемъ, 
но съ голямо пред-
пазвание, защото 
ако вземемъ предъ 
видъ не само но-
сията, но още и го-
ворътъ, обрядите, 
обичаите, начина 
на живота, а главно 
типовете, числото 
на групите ще бъде 
не по-вече отъ че-
тири, като разби-
раме въ туй число 
и оная група, която 
е размесена много 
или малко съ вла-
си.

3. Между тия от-
делни групи, или, 
както ги вече наре-
кохме племена, се 
съзира една взаим-
на хладина и едно 
взаимно желание 
да се изсмяватъ и 
подиграватъ.

Освен туй, до 
сега е запазена и 
друга една чърта, 
която като че иде 
да докаже, че меж-
ду тия отделни гру-
пи и днеска същес-
твува една хлади-
на, една малка не-
нависть. И днеска 
отъ едно племе, 
нито даватъ, нито 
зиматъ мома отъ 
друго племе. Също 
съществува и тая 
чърта: едно семейс-
тво отъ едно племе, 
преселено всредъ 
друго племе, ще 
запази твърдогла-
во не само своята 
носия, но и свойтъ 
говоръ и всички-
те обряди съ най-
тънките различия 
и особености, па и 
начинътъ на живо-
та си и на полските 
си занятия, дори до 
трети повой.

Няколко приме-

ри ще осветлятъ 
по-добре горе-ис-
казаните мисли.

А) Въ село Ко-
теновци, Ломска 
околия, Ломский 
окръгъ, въ 1872 г. 
Се преселило едно 
семейство изъ пла-
нинските села, отъ 
племето петъ ( Гл. 
Жива старина ІІ 
143). Туй семейство 
бе запазило своя-
та носия (руфетъ) 
и свойтъ говоръ 
дори до 1878 год. 
Туй обстоятелство 
бе спечелило на 
семейството нов 
коръ – “Торлаците”, 
който коръ същес-
твува и до днеска.

Б) Въ 1878 г. Ба-
щата на торлаците 
е трябвало да жени 
сина си. Понеже ни-
къде,  нити въ  Ко-
теновци,  нити въ 
Прогорелецъ,  Вой-
ници,  Чърни-връхъ 
– села, съседни на 
Котеновци – не са 
му дали мома, той 
билъ принуден да 
отиде за снаха чакъ 
въ своето село и 
племе. 

Въ Торлаците е 
имало мома, кра-
сива и работна и 
селските момци са 
лудеяли около нея, 
но трябвало е да 
бъдатъ кандарди-
свани и молени ро-
дителите й, за да я 
дадатъ за момъкъ 
отъ Котеновци. 

В) Въ селата: Сли-
вата и Добридолъ, 
пакъ Ломска око-
лия, следъ война-
та Руско-Турска, 
на мястото на чер-
кезете и татарете, 
които населяваха 
горните две села, 
заселиха се селени 
отъ разни планин-
ски села отъ Бело-
градчишка околия: 
Горни-Ломъ, Дол-
ни-Ломъ, Репля-

на, Чупренье. И до 
днесъ те съставля-
ватъ нещо отличи-
телно отъ другите 
съседни села: друга 
носия, другакъвъ 
говоръ, различни 
обичаи и обряди. 

И те, нити зи-
матъ, нити даватъ 
моми.

Г) Въ селото Бръ-
зиците, Белоград-
чишко, преди вой-
ната живяли черке-
зе и татаре, а следъ 
войната са населе-
ни селени отъ Стак-
вовци, Чупренье, 
Горни-Ломъ, Сала-
шъ и други. Днеска 
туй село е преиме-
нувано въ Алексан-
дрово. И сега тия 
преселенци са за-
пазили, и говора си, 
и носията си. Също 
и те нити зимат, 
нити дават моми.

Д) Въ село Кри-
ва-бара, Оряховс-
ко, на мястото на 
черкезете са насе-
лени селени изъ 
планинските села: 
Копиловци, Влаш-
ко-село и др. Дядо 
Младен Стояновъ 
казва, че въ тече-
ние на 15 години, 
нити са дали, нити 
са зели моми отъ 
съседните села. 
Отъ него чухъ ду-
мите: ”Оти не оти-
де у циганьете, 
ами отиде у тор-
лаците.” – които 
казала една майка 
на дъщеря си, коя-
то отишла отъ Бу-
танъ въ една къща 
въ Крива-бара.

Е) Носията, ако и 
да съставлява сла-
бъ критериумъ, за 
да могатъ се опре-
дели племената по 
нея, но както казах 
и по-горе, ако се 
вникне по-дълбоко 
в живота и въ чер-
тите на отделните 
племена, ще дой-

демъ до заключе-
ние, тъй поне азъ 
мисля, че съ фор-
мата на облекло-
то много тясно са 
свързани и чертите 
на всякое племе и 
другите разници, 
които споменахме 
по-горе. 

Ако земемъ на 
пример по единъ 
типъ отъ всякое 
отъ описаните отъ 
мене осемъ групи 
и вникнемъ, как-
то въ вънкашните 
имъ черти, тъй и въ 
вътрешните и въ 
обноската и въ на-
чина на живота, ще 
забележимъ една 
разница, много или 
малко видима меж-
ду тяхъ. 

Така, въ племе-
ната, изложени въ 
таблиците: вто-
ра, шеста и седма 
– общо нещо виж-
даме развлечени 
дрехи, не стегнати, 
но при това пове-
чето са: чърнооки, 
чърни коси, ниски, 
съ едно страхливо 
раболепно държа-
ние и непредпри-
емчиви, а при това 
отмъстителни.  

Начинътъ на жи-
вота имъ, било бо-
гати, било бедни е 
пъленъ съ лише-
ния, оскъдности: 
храната проста 
и бедна, облек-
лото нечисто и 
тънко, жилищата 
хижи уземъ и безъ 
удобства; постелки 
и завивки тоже не 
удобни. 

Племената, изло-
жени въ таблици-
те: трета, четвърта 
и пета, иматъ бе-
невреци, стегнатъ 
поясъ и къси и тес-
ни, запити за снага-
та дрехи, но с тая 
носия стоятъ въ 
свръска и следни-
те вътрешни и вън-

кашни черти и на-
чинътъ на живота: 
повечето са руси и 
съ сиви очи, висо-
ки и съ едно сво-
бодно и дързостно 
държанье; вижда-
те безбоязненость 
въ обноската и го-
ворътъ и иматъ 
п р е д п р и е мч и в ъ 
духъ. 

Истина тия чер-
ти въ някои племе-
на отъ тая група са 
по-силни и по-за-
бележителни, а въ 
някои са по-слаби 
и по-слабо видими, 
но общи черти са 
тия.

Начинът на жи-
вота е тоже разли-
ченъ: храната по-
добра, жилищата 
по-удобни и по-чо-
вешки.  

Племената, из-
ложени въ таблица 
осма иматъ широ-
ки гащи, дълги раз-
влечени дрехи и 
нестегнатъ поясъ, 
но съ тая форма. 
Вий виждате свър-
зани известни вън-
кашни и вътрешни 
чърти, па и особе-
нъ начинъ на жи-
вота. Вий виждате 
повечето дебели 
средни людие, го-
ляма плоска глава, 
широкъ носъ, по-
вечето чърни ши-
роки лица, троми, 
надути и Ви напом-
нуватъ много ясно 
теорията за татар-
ското происхожде-
ние на Аспарувите 
българе.  

И тия чърти се 
различаватъ въ 
някои подобности 
при особните пле-
мена, но общите 
чърти ще срещнете 
навредъ.   

Начинътъ на жи-
вота тоже се от-
личава отъ тоя на 
другите племена. 
Къщите и тука се 

уземъ, но вече по-
чистички, по-удоб-
ни и комотни; пос-
тилки и завивки 
чистички; дрехите 
имъ тоже чистич-
ки.

Ако преминемъ 
въ семейния жи-
вотъ и вникнемъ 
въ обрядите, които 
се извършватъ на 
свадба, кръщенье, 
смърть, служба, 
оброкъ, сборъ и 
други, както и фор-
мата на обрядните 
хлябове, ний ще се 
убедимъ, че фор-
мата на облеклото 
стои в тясна свръс-
ка съ разниците 
въ обрядите и въ 
разнообразията въ 
формата на обряд-
ните хлябове.

(Сравни типове-
те на Стр. 32, 50, 55 
и типовете на стр. 
38, 42, 43, 44, 46 и 
47 въ Жива Стари-
на ІІ кн.)

(Бележка.  Ний 
мислимъ въ една 
особенна студия 
да се повърнемъ 
върху въпросътъ 
за племената и за 
разниците между 
тяхъ).

Извор: Мариновъ 
Д., ЖИВА 
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ПРАВО), 
(Материялъ, 
събранъ въ 

Западна България), 
Руссе, 1894.
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СЕДЕМДЕСЕТТЕ СЕДМИЦИ 
НА ПРОРОК ДАНИИЛ

ТАНЬО ТАНЕВ

Стара Загора - 1994 г.

Ето как властниците в Йерусалим в лицето 
на първосвещениците Анна и Кайафа и рим-
ляните, в лицето на Понтий Пилат, са зашиф-
ровали денят, датата и годината на разпяти-
ето на Иисус Христос на кръста в съгласие с 
Мойсеевия закон и римското право! Дешиф-
рираният от нас текст от т. 6 гласи:

“Иисус от Назарет, наречен Христос, е 
разпнат на кръст в деня, месеца и годината 
от сътворението на света, когато пролет-
ното равноденствие съвпада с третия ден 
на астрономическото новолуние и с новолу-
нието на м. Нисан, а Пасхата започва в деня 
на астрономическото пълнолуние на кален-
дарния месец по юлианския календар, което 
пък съвпада с пълнолунието на м. Нисан на 
същата тази година! А това е 4174 г. от съ-
творението на света”.

И все пак защо текстът е написан така? 
Защо евреите, а и римляните, не са постави-
ли година от сътворението на света по офи-
циалната еврейска ера или година от осно-
ваването на Рим? Какво са скрили те и от как-
во са се страхували дори и след физическата 
смърт на Христос?

Като изхождаме от някои наши знания по 
отношение на еврейската “Кабала” и като 
проследихме генезиса на евреите като на-
род в исторически аспект, ще се опитаме да 
дадем отговор на тези въпроси. И така:

1. И евреите, и римляните са се страхували 
от мощния, разчупващ оковите на статукво-
то на робовладелството, заряд на учението 
на Христос, чието основно съдържание са 
погледът към небето и свободата на човеш-
кия дух, формиращи космическото съзнание 
и любовта към ближния за много време на-
пред. За това: - По-добре Рим и Йерусалим 
на земята, отколкото поглед на земния човек 
към небето!

2. От една страна в учението на Христос 
юдейските властници-книжници, фарисеи и тет-
рарси виждат голямата опасност за собствената 
си власт и “оградата” на Мойсеевия закон, който 
вече са превърнали в религия, лишена от висо-
ките нравствени критерии на десетте божи за-
поведи и държаща в послушание и подчинение 
юдеите. От друга страна същите тези властници 
виждат в това учение голямата разрушителна 
сила, способна да ерозира и събори в едно по-
продължително време духовните и нравствени 
устои на железния Рим. А това би могло да бъде 
една добра предпоставка за “избавление” от 
неговата задушаваща прегръдка. За това: Нека 
Рим падне чрез словото!

3. Като владеят 
тайните знания на 
еврейската “Каба-
ла”* за строежа, за-
коните и генезиса 
на света, еврейски-
те властници добре 
познават генезисно-
времевите законо-

мерности, както на своя народ, така 
и на другите народи.

* — когато тази дума започва с 
еврейската буква “каф” - тогава тя 
означава “Могъществото на 22-
те букви” от еврейския алфавит, 
в което е смисълът и силата на 
“Кабала”. Когато думата е с буква-
та “коф” - тогава тя просто означа-
ва “предание”, което по същество 
не значи нищо.

Разчитайки великата истина на 
32-та пътя на мъдростта, представля-
ващи взаимодействие на десетте числа 
от естествения ред на числата с 22-те букви 
от еврейската азбука, властниците в Йеруса-
лим са изправени пред неумолимата истина 
за свършека на благословеното време за ду-
ховна изява и първенство на юдеите в света 
и за навлизането им в тъмното за хилядоле-
тия напред време на груб материализъм и 
съмнителни нравствени и човешки ценнос-
ти, където юдеите ще трябва да предадат ща-
фетата на други народи. Това йерусалимски-
те властници нито искат, нито могат да при-
емат. За тях юдеите са “богоизбран народ”, а 
всички други народи са “гои” - хора от ниско 
качество. Ето защо световната хегемония на 
юдеизма следва да стане без Христос и него-
вото учение, но да се използува то за съба-
ряне на всичко, чийто нравствени и морални 
устои са опасност за тази хегемония. Като не 
се съобразяват с мъдростта и истината на 
генезисните закони, юдейските властници 
от това време подготвят почвата за хилядо-
летия напред, когато “светлината от Сион” 
вместо “спасение”, ще стане “бич божий”, 
пред който не ще устояват нито народи, нито 
царства, нито империи!

От този момент нататък Народът Изра-
илев ще плаща с много кръв и страдания 
безумството на онези, които, притежа-
вайки ключа за вратата на знанието, нито 
те самите влизат, нито другите пускат да 
влязат!

Тази е, според нас основната причина, 
поради която йерусалимските властници 
по това време, /а по сходни съображения 
и римляните/ скриват годината на повра-
та и я записват по генезисната хроноло-
гия и история на израилтяните от “Каба-
ла”! Така истинските цели на стореното 
ще знаят само малцина посветени, а “го-
ите”, приели християнството, ще бъдат 
добро средство за разчистване на пътя 
към крайната цел: - световната еврейска 
държава!

Рим може и да падне, но евреите са 
вечни!

А сега да се върнем отново към евангел-
ските текстове, към символиката и деянията 
на Иисус Христос и учениците му непосредс-
твено преди деня на разпятието.

Матей: “Когато Иисус свърши всички тия 
думи рече на учениците /26:1,2/ си: знаете, че 
подир два дни ще бъде Пасха и Син Човеческий 
ще бъде предаден на разпятие”. Марко: “След 
два дни идеше Пасха и празник Безквасници; и 
/14:1/ първосвещениците и книжниците гле-

даха как да Го уловят с измама и 
убият”. /14:21/   “Прочее Син Чо-

вечески отива, както е писано 
за него, но горко на оня човек, 

чрез когото Син Човеческий 
бъде поеладен”.

Лука: 1- “Наближаваше 
празник Безквасници, наре-
чен Пасха, а /22:1,2/ първо-

свещениците и книжници-
те диреха как да Го погубят, 

защото се бояха от народа”. 
/22:22/ “Прочее, Син Човеческий 

отива според както е определено, но 
горко на оня човек, който го предава”.

Йоан: “Пред празник Пасха Иисус, знаей-
ки, че е дошел часът /13:1/ Му да премине от 
тоя свят към Отца и понеже беше възлюбил 
Своите, които бяха в света.  Той ги възлюби 
докрай”.

И четирите евангелисти са единодушни: 
Иисус Христос е знаел предварително своята 
съдба и развитието на събитията във време-
то. Като пратеник на висшите генезисни сфе-
ри, той търпеливо, сеейки семената на възви-
шените човешки ценности, любов към ближ-
ния, смирение и свобода на човешкия дух, 
очаква деня на свършека на своята мисия тук 
на Земята. Защо този ден е 03.04.33 г.н.е.?

Защото в този ден по един чудесен начин 
отново се осъществяват два велики символа!

1. Повтаря се старозаветния библейски 
символ на “избавлението” /Изхода-б.а./ от 
Египет, когато Бог казва на Мойсея: “днес из-
лизате в месец Авив”. /Изх.13:4/. Пред Народа 
Израилев отново е новолунието на пролет-
ния “месец на Класовете” - Авив, който сега 
е Нисан, съвпадащо с пролетното равно-
денствие и отново е Пасха, която съвпада с 
деня на пълнолунието на същия този месец!

Народът Израилев отново има шанса на 
“избавлението”, но този път не от непосил-
ното бреме на физическото робство, а от 
оковите на бъдещия духовен и нравствен 
мрак, който завинаги ще го остави само зе-
мен народ. Макар да е дал на човечеството 
благодатния плод на божествената мъдрост, 
Народът Израилев пропуска шанса да засити 
жаждата си от живата вода на нейния извор:

“Тези люде - цитира евангелист Йоан ду-
мите на пророк Исая - ослепиха очите си и 
вкамениха сърцата си, та с очи да не видят и 
със сърце да не разумеят и да се не обърнат, 
за да ги изцеля” /Йоан:12:40/ Като отхвърля 
Христос, Народът Израилев завинаги про-
пуска шанса за своето духовно и нравствено 
“избавление”!

2. Светлината на космическата любов, до-
шла в този свят, за да не остане никой, по-
вярвал в нея, в тъмнина, напуска света и се 
отправя към своите небесни космически 
обиталища. Последният ден на благодатния 
период от време за слизане и изява на гене-
зисно-структурна информация, каквато е и 
човекът, от висшите генезисни сфери тук на 
Земята е завършил.

Дотук Бог търсеше човека. От тук на-
татък човекът ще трябва да търси Бога!

(Следва продължение)
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Продължава 
от стр. 1

Калиопа, Родопа, 
Меропа, Европа - как-
во съзвучие на думи-
те от езика на траки-
те! И първото обоз-
начение /Географско 
обозначение/ на 
думата “Европа” е 
на днешната българ-
ска земя. Тогава още 
не е съществувало 
днешното обозна-
чение на континен-
та Европа. И зримо 
личи от карта /Рим-
ска карта от III век/ 
за появата на област 
“Европа” от ПРОВИН-
ЦИЯ ТРАКИЯ - точно 
така отбелязана на 
Римската карта.

Очертанията 
на Първа 
Европа

Преди 3300 годи-
ни, по време на жи-
вота и творчеството 
на Орфей, се появява 
ПЪРВА ЕВРОПА. Това 
се вижда от Римската 
карта от III век. Рим-
ляните са завладели 
окончателно преде-
лите на 90 тракийски 
племена в 45 г. след 
Христа. И са очерта-
вали новите граници 
на Голямата Римска 
империя. Тогава те 
запазвали местните 
названия такива, как-
вито са били, и ги на-
насяли на новите си 
завладени земи.

В диоцеза “ТРА-
КИЯ” е имало 6 об-
ласти /провинции/, 
сред които е и “Ев-
ропа”. Първите гео-
графски очертания 
на Европа са “НА ИЗ-
ТОК ОТ РОДОПА”: от 
левия бряг на река 
Марица /Хеброс/, до 
Черно море на изток 
със Странджа пла-
нина и от Мраморно 
море на юг до Хемус 
/Стара планина/ на 
север. ТОВА Е ПЪР-

МОМИЧЕТО ЕВРОПА 
И КОНТИНЕНТЪТ ЕВРОПА

ВОТО ОЧЕРТАНИЕ  НА 
ПЪРВА ЕВРОПА.

Орфей е бил “ВЪР-
ХОВЕН ЦАР И ВЪРХО-
ВЕН ЖРЕЦ на всички 
тракийски племена, 
в това число и на Ев-
ропа”. А местен цар 
на Първа Европа 
е бил тракийският 
цар Финей, отсед-
нал в Странджа. Той 
е съвременник на 
Орфей /13 в. пр.н.е./, 
бил е сляп, но тък-
мо той е  показал 
пътя на аргонавтите 
с цар Язон и Орфей 
към Колхида. Тогава 
Европа е докосвала 
Босфора, което от 
езика на траките оз-
начава “Кравешки 
брод”. Цар Финей е 
пазел Тракия по Чер-
но море - от Хемус до 
Босфора и до левия 
бряг на река Мари-
ца...

Кое е 
момичето 
Европа?

Цар Финей, който 
е царувал над про-
винция “Европа”, е 
бил брат на цар Аге-
нор - цар на Финикия. 
Цар Агенор е имал 5 
деца - Кадъм, Киликс, 
Феникс, ЕВРОПА и Ев-
рития. Въпреки родс-
твото цар Финей се 
оженил за своята 
племенница Еврития 

- сестра на момичето 
ЕВРОПА.

Самата Европа, 
момичето Европа, 
е била много кра-
сива. Рижата й коса 
греела като пламък 
и вятърът развявал 
кичурите й. Сините 
й очи носели небето 
на Тракия. А царс-
твената й походка се 
гънела като талазите 
на тракийските жита. 
Тя привличала като 
магнит.

Като дъщеря на 
цар Агенор във Фи-
никия, тя била него-
ва любимка от 5-те 
му деца. Но тя про-
явявала много приз-
наци на някаква тъга, 
сменяна с веселост и 
неукротима волност. 
Веднъж тя излезнала 
край Тракийско море 
/така се е наричало 
тогава Егейско море/ 
и започнала да бере 
цветя. Доближила 

брега на морето. Ви-
дяла един кротък бял 
бик /Преобразеният 
Сатурн, в друга вер-
сия преобразеният 
бог Хермес, а в тре-
тата – гръцка версия, 
преобразеният бог 
Зевс/. Европа започ-
нала да гали кроткия 
бял бик, а той да бли-
же блажено ръцете 
й. Тя почнала да кичи 
рогата му с цветя. 
Покачила се на гърба 
му, та по-удобно да 
кичи роговете и вра-
та му.

Тогава белият бик, 
украсен и щастлив, се 
изправил и влезнал 
в морето. Бързо за-
плувал и се отправил 
към остров Крит. Ев-
ропа само успяла да 
се хване здраво за 
рогата му. Това ста-
нало в 13 в.пр.н.е.

Гръцката версия 
свършва тук. Но ле-
гендата продължава. 
Европа продължила 
пътя си към Родо-
пите - Земята на Ор-
фей, след това към 
Хеброс /Марица/, а 
след това към Стран-
джа, където цару-

вал цар Финей, неин 
чичо. ЕВРОПА БЯГА 
КЪМ РОДНИЯ СИ КО-
РЕН - ОТ ФИНИКИЯ 
КЪМ ТРАКИЯ. Отива в 
Родината си, където 
е била и сестра й Ев-
рития, и чичо й цар 
Финей.

В ЗНАК НА БЛА-
ГОДАРНОСТ, ЧЕ МО-
МИЧЕТО ЕВРОПА СЕ 
Е ЗАВЪРНАЛО КЪМ 
РОДНИЯ СИ КОРЕН, 
ЦАР ФИНЕЙ Я ДАРЯ-
ВА ЩЕДРО СЪС ЗЕМЯ 
И ТАКА СЕ ПОЯВЯВА 
ПЪРВОТО ГЕОГРАФС-
КО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ЕВРОПА, КОЕТО Е НА 
ДНЕШНИТЕ БЪЛГАР-
СКИ ЗЕМИ. Ние, бъл-
гарите, наследници 
на Орфеевата циви-
лизация, сме първи-
те европейци, преди 
всички още непояви-
ли се други държави 
на бъдния континент 
Европа. От 3300 го-
дини ние сме евро-
пейци. Европа /де-
войката/ предпочела 
родната земя вместо 
царските палати на 
баща си Агенор във 
Финикия. И затова 
на картата от III век 

/Римската карта/ се 
появява обозначени-
ето “ЕВРОПА - ТЕМА 
ТРАКИЯ”, което озна-
чава “Европа - про-
винция на Тракия”. 
Преди 33 века, още с 
раждането си, Евро-
па е била провинция 
на Голяма Тракия. Тук 
е идеята на Орфей да 
обедини 90-те племе-
на на траките в един-
на държава Тракия, 
но не успял, защото 
със заговор бил убит, 
книгите му - изгоре-
ни, а Храмът на Дио-
нис - разрушен. Иде-
ята за обединение на 
народите, изразена 
от Орфей, се осъщес-
твява едва днес - с 
обединението на 
всички държави от 
Европа - в континен-
та Европа.

Това е видно и от 
картата на Джакомо 
Кантели да Виньо-
ла, издадена в 1689 
г. в Рим. В нея личат 
изписаните обозна-
чения - на латински. 
Горе е обозначен Хе-
мус, долу Родопи, а 
на изток ЕВРОПА.

Че това е исто-
рически факт, а не 
легенда, личи от на-
следниците на Евро-
па. Тя имала 3 деца. 
Третото се казва 
Сарпедон, който за-
гива заедно с войс-
ката на тракийския 
цар Рез, пристигнал 
на помощ на троян-
ците до стените на 
Троя. Синът на Евро-
па - Сарпедон - за-
гива до стените на 
Троя, защитавайки 
троянците в Троян-
ската война. Това е 
станало в 13 в. пр.н.е. 
- едно поколение 
преди Троянската 
война живеят Ор-
фей, Приам, Финей, 

Паметник на 
Орфей в Стара 
Загора – III век.

Карта на 
Европа от 

Себастиян 
Мюнстер, 

1526 г.

Фрагмент от вотивен 
римски релеф I-II в. от н.е. 
– Рим, Капитолийския 
музей
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Европа, а тех-
ните потомци 
- братовчедът 
на Орфей цар 
Рез, синът на 
Приам - Хек-
тор, синът на 
Европа - Сар-
педон, вою-
ват и загиват 
до стените на 
Троя. Още едно 
д о к а з а т е л с-
тво, че Орфей 
е живял “едно 
п о к о л е н и е 
преди Троян-
ската война”, 
което ми даде 
основание да 
датирам точ-
но кога е жи-
вял той – 13 в. пр.н.е. 
Тази датировка вече 
е приета от науката.

Тримата сина на 
цар Агенор - Киликс, 
Феникс и Кадъм - 
били изпратени от 
баща си с твърдата 
заповед: Да търсят 
навсякъде сестра си 
Европа, избягала не-
знайно къде, и да не 
се завръщат обратно 
без момичето Евро-
па. Тримата братя се 
пръскат. Най-малки-
ят брат Кадъм се на-
сочва към Родопите, 
където живее Орфей 
и помага при създа-
ването на Първото 
буквено писмо в Ро-
допите от петимата 
създатели на азбу-
ката: Орфей, брат му 
Лин, най-добрия му 
ученик Музей, поета-
трак Аристей и “фи-
никиеца” Кадъм. НА 
ЕДНА ОТ ОТКРИТИТЕ 
ОТ МЕН 6 КАМЕННИ 
ПЛОЧИ В РОДОПИТЕ 
Е ИЗДЪЛБАНО ИМЕ-
ТО НА КАДЪМ. Което 
е доказателство за 
общата им дейност. 
Никой от синовете на 
Агенор не се завръща 
обратно, защото не 
са могли да намерят 
сестра си Европа. 
Тя тогава е била в 
Странджа - при чичо 
си и при сестра си, с 
дарената вече земя, 
която нарекли на 
нейно име - ЕВРОПА. 
ТОВА Е РОДИЛНИЯТ 
КОРЕН НА БЪДЕЩИЯ 

КОНТИНЕНТ ЕВРОПА.
Кадъм също не 

се завърнал, а се 
оженил в Родопите. 
Дъщеря му Семела 
е майка на Дионис. 
Кадъм е наречен “Ос-
тровитянинът”, което 
означава, че и Кадъм 
не е финикиец, а е 
от островите на Тра-
кийско море. Тогава 

отплаща, като им по-
сочва точно къде да 
мине корабът “Арго”, 
за да не се случи ко-
рабокрушение. И 
днес, след Босфора, 
заливът Караборун 
в Турция, в южната 
част на Черно море, 
е гробище от потопе-
ни кораби. Силни и 
страшни са там тече-
нията и бурите.

Корабът “Арго” 
преминава силното 
течение в Босфора 
и - предупредени 
от цар Зиней – арго-
навтите преминават 
предпазливо в юж-
ната част на Черно 
море, насочени към 
Колхида за Златното 
руно.

Може да обоб-
щим: НА ДНЕШНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Е 
РОДИЛНИЯТ КОРЕН 
НА ЕВРОПА.

Затова римляните 
на картите си обозна-
чават местните име-
на на Родопа и Евро-
па. Орфей, Европа и 
Орфеевата цивили-
зация са връстници. 
Прав е Гийом Аполи-
нер от Франция като 
пише: “Орфей е по-ди-
вен от Седемте чуде-
са на света”. А бив-
шият президент на 
Франция генерал 
Шарл де Гол изрече 
думите: “БЪЛГАРИЯ 
Е МОСТЪТ, ПО КОЙ-
ТО ДОЙДЕ В ЕВРОПА 
АНТИЧНАТА КУЛТУ-
РА”. Знаменателни 
думи.

И Алкман, и Херо-

дот, и Тукидид изпи-
сват името на Евро-
па. Погрешно в мно-
го енциклопедии е 
дадена думата “Ереб” 
като етимология на 
думата “Европа”. В 
корена “Ер” липсва 
буквата “В” и това 
е друга дума с друг 
смисъл. Истинският 
корен на Европа е 
“ЕВР”. Първоначал-
но така се е изпи-
свала река Марица 
- ЕВР - ЕБР -ХЕБЪР 
- МАРИЦА. Академик 
Владимир Георгиев, 
най-добрият българ-
ски езиковед, чийто 
възпитаник съм и аз, 
най-добре разясни в 
книгата си “Траките и 
техният език”, София, 
1977 г., че думата “Ев-
рос” означава “ши-
рок” и се отнася за 
река Марица - втора-
та по големина река 
в България, след 
река Дунав. В онова 
Орфеево време река 
Марица е била още 
по-пълноводна и е 
имало корабоплава-
не по река Марица 
чак до днешния Па-
зарджик. Отделно от 
корабите и лодките 
по Марица са били 
спускани салове, на-
товарени с трупи от 
Родопските гори, ко-
ито за 10-12 дена са 
достигали до Тракий-
ско море. /Сега Бяло, 
Егейско или Среди-
земно море/.

Момичето Европа 
е взело името си от 
река Еврос - Хебър 
- Марица и е дало 
името на континента 
Европа. На река Ма-
рица и на момичето 

ГОЛЯМА ТРАКИЯ е 
имала огромни вла-
дения - от Карпатите, 
през Дунав, на юг до 
Финикия и Алексан-
дрия, граничейки с 
Египет.

По времето на Ор-
фей и Европа Гър-
ция още не е същес-
твувала като единна 
държава и не може 

да има каквито и 
да било претенции 
преди съществува-
нето си.

Аргонавтите /50 
моряци/, водени от 
цар Язон и певеца 
Орфей, се срещат с 
тракийския цар Фи-
ней в Странджа, по-
магат му като на сляп 
човек, а той им се 

Карта на Царство България, 1737 г. – от Йохан 
ван дер Бруген. Холандски стил. Има акцент 
на Чипровци – “Резиденция на архиепископия”. 
Данните са дадени от българи – католици, 
избягали след Чипровското въстание през 1688 г.

Титулна страница на 
географски атлас на Европа 
на Ричи Занони, Париж, 1762 г.

Карта на България и 
Романия на Джакомо 
Кантели да Виньола, Рим, 
1689 г.

Римска империя, Диоцез, Тракия: (два реда, с 6 
провинции) – Европа, Тракия, Хемимонт, Родопа, 

Втора Мизия, Скития
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Европа дължим име-
то на днешния конти-
нент Европа.

Красивото моми-
че Европа, родено 
в Тракия и живяло в 
планината Странд-
жа, е било обект на 
непрекъснато въз-
хищение. То е вълну-
вало хората от древ-
ни времена до днес 
- цели 3300 години. 
Момичето Европа е 
рисувано по древни 
фрески, изобразява-
но и на географски 
карти, рисувано е на 
картини, възпявано е 
в епилии, тъкано е на 
гоблени...

Прочут е митът за 
тъкачката Арахна от 
Лидия, която се със-
тезавала с богини-
те по тъкачество. В 
нейния изящно изтъ-
кан килим, по сами-
те ъгли на килима, 
Арахна е изтъкала 
една до друга думи-
те “Родопа” и думата 
“Европа”. Така тя ги 
втъкала вечно заед-
но.

Прочут е стено-
писът “Похищението 
на Европа” в Помпей. 
“Грабването на Евро-
па” в Националния 
музей в Неапол от 
Тициан, други карти-
ни и творби от Клод 
Лорен, от В. Серов, П. 
Веронезе, Дж. Ваза-
ри, Тинторето, Тиепо-
ло, Ф. Буше. Прочута е 
картината “Европа” от 
Рембранд. Епилиите 
“Европа” от Овидий, 

от Мосхос, както и 
“Похищението на Ев-
ропа” от К. А. Федин.

Мечтата на Орфей 
за обединението на 
90-те племена на тра-
ките се сбъдна сега, в 
XXI век. Обединена 
Европа вече е с 27 
държави и съюзи с 
близо половин мили-
ард население.

Ние днес хвалим 
някои заслужили 
имена от XX век, но 
първом трябва да 
зачетем най-голе-
мия смъртен поет на 
света Орфей и моми-
чето Европа, както и 
тракийския цар Фи-
ней, дал земя на мо-
мичето Европа, за да 
се роди целия конти-
нент.

Орфей изрече ду-
мите: “ЗЕМЯТА МОЖЕ 
ДА СЕ ЗАВЛАДЕЕ С 
ЛИРА, А НЕ С МЕЧ!”. 

Няколко пъти с меч и 
войни бяха правени 
опити за обединение 
на Европа, но изли-
заха все неуспешни. 
Сега доброволно и 
без войни се обеди-
ниха толкова много 
държави в единна 
Европа. ТОВА Е ОРФЕ-
ЕВИЯТ ПЪТ И ОРЕЕВА-
ТА МЕЧТА, КОЯТО СЕ 
СБЪДНА СЛЕД 3300 
ГОДИНИ.

Трябва да зачетем 
и думите на френс-
кия поет Виктор Юго, 
който на 17 август 
1876 г. пред Френския 
парламент произна-
ся огнена реч в за-
щита на българския 
народ - с жестоко из-
бити 30 000 души по 
време на Априлското 
въстание за свобода 
през 1876 година. В 
тази своя реч Вик-
тор Юго за пръв път 

изрича по повод ду-
мите си за България, 
че в бъдеще “ще се 
появят СЪЕДИНЕНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ”, 
за да няма подобни 
изстъпления, както е 
било в България. Ето 
защо ние, българите, 
тачим така високо 
Виктор Юго и всички 
ония, които са били 
на страната на боре-
щите се за свобода 
и защита на само-
битните национални 
култури.

Нека зачетем и за-
слугата на римския 
император Октавиан 

Август, който пръв 
нарежда да се съста-
ви карта на Римската 
империя, която кар-
та после е поставена 
във форума в Рим. 
После, в III век, вече 
има нови карти с из-
писани “Родопа” и 
“Европа”, която е на 
изток от Родопа и е 
неразделна част от 
Тракия.

Бащата на Октавиан 
Август - Гай Октавий - в 
60-59 г. пр.н.е. е идвал в 
Родопите, в Храма на 
Дионис, и е искал да се 
гледа каква ще е съд-
бата на 3-годишния му 

син Октавиан Август. 
Орфеевите наследни-
ци-ясновидци пред-
рекли, че 3-годишният 
Октавиан Август ще 
стане Римски импера-
тор, но трябва да поча-

ка повече от три десе-
тилетия. Така и става.

В знак на благо-
дарност за сбъдна-
лото се прорицание 
в древния Филипо-
пол /Пловдив/ рим-
ляните секат монети 
с образа на Орфей, 
Орфеевото цвете и 
Родопите, в древния 
Августа Траяна /днес 
Стара Загора/ издигат 
паметник на Орфей  
там са съединени 
трите думи “Орфей, 
Родопа и Европа”. А 
крайбрежната ивица 
от Несебър до Варна 
е наречена “Сарпе-

дония”, на името на 
героя Сарпедон – син 
на Европа.

Едва сега, събра-
ли се заедно, с името 
на момичето Европа, 
ние пеем и повтаря-
ме думите на Орфей 
- Вдъхновителят на 
Европа:

Със Златна колесница
към бъдещето ще летя.

Лирата на Орфей е 
древният символ на 
Европа!

Орфей Родопееца – Канос

Академик Атанас 
Панчев и Никола Гигов 

(с бележника) в музея 
Д’Орсе в Париж, 2008 г.

“Българка” 
от Наньо 
Иванов

Първото обозначение на Европа – римска карта от III век – на изток от Родопа, 
тема Тракия, което означава “Европа – провинция на Тракия”

Орфей
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Станислав 
СПАСОВ

Какво ли бихме 
дали ние, хората от 
настоящето, да зажи-
веем по-щастливи и 
задоволени? Може 
би вече е отминало 
времето, в което ня-
кой от нас мисли, че 
може да получи от 
живота нещата, кои-
то не е заслужил със 
собствените си дейс-
твия. Все повече хора 
достигат до разбира-
нето как работи све-
та, също така осъзна-
ват собствената си 
неизменна важност 
по отношение на жи-
вота. Осъзнават цен-
ността на собстве-
ната си воля, с която 
могат, ако решат, да 
творят собствената 
си съдба и да направ-
ляват живота си така, 
че той да придобива 
все повече оттенъци 
на щастие, благопо-
лучие и развитие в 
мечтаните посоки.

На връх Нова годи-
на всеки от нас поне 
за мъничко се замис-
ля за всичко, случило 
се през изминалите 
дванадесет месеца, 
а може би и не само 
за тях. Запитва се 
дали новата година 
би могла да му до-
несе нещата, които 
през изминалата не 
е успял да достиг-
не. Дали ще може да 
избегне ситуациите, 
с които и през изти-
чащата година се е 

от мен. Може би, аз 
ще трябва да напра-
вя онова, което до-
сега никога, било от 
несериозност, било 
от скептицизъм, не 
съм правил по този 
начин.

Колко ли сила да 
променя бъдещето 
съдържа едно такова 
действие? Може би 
тази наглед проста 
акция, която обаче в 
обичайните условия 
на житейската ми 
драма не би се слу-
чила, може наистина 
да доведе до някакви 
промени. Може да 
отклони живота ми в 
друга посока и това, 
за което се моля така 
пламенно, да укаже 
тази посока. Не, не 
може да е толкова 
просто. Може би не-
щата не стоят така, 
може би нищо не е в 
мои ръ... Но все пак 
трябва да опитам. Ще 
се помоля за всич-
ко онова, което ме 
изгаря отвътре и не 
ми дава покой. Ще го 
поискам от Майката 
вселена и Вселенс-
кия разум, пък какво-
то ще да става!

Но тази дума „ис-
кам”, тя ми се струва 
някак... прекомерна. 

Може би, за да балан-
сирам искането, ще 
трябва да обещая и 
нещо от себе си. Да! 
Точно така! Ние вина-
ги трябва да даваме 
нещо от себе си, за да 
има баланс в живота 
ни. Някак все вярвам, 
че не може да полу-
чаваш, без да даваш.

Да, ще дам от себе 
си! Ще обещая нещо, 
за да не е просто така 
– само „искам, искам”. 
Но какво да обещая? 
Какво би желала от 
мен Вселената, Уп-
равниците на съдби-
те, които се грижат за 
нас или пък просто 
си играят? Какво, как-
во...?

Да видим тогава 
какво аз, ако имах си-
лата бих си дал: може 
би бих си дал всичко-
то възможно здраве, 
бих си дал морала, с 
чиято помощ да се 
държа с хората око-
ло мен подобаващо 
и с уважение. Може 
би най-вече бих си 
дал воля. Да, тя ми 
трябва най-много. 
Толкова трудни неща 
ме очакват и през ид-
ната година. Не мога 
да повярвам, че те 
ще са по-малко от-
колкото предишната. 

Ще ми трябва воля да 
устоявам на толкова 
вътрешни страсти, 
които с все сили се 
опитват да управ-
ляват речта и дейс-
твията ми. Оо, сега 
се сещам колко слаб 
бях през изминава-
щата година и колко 
грешки се случиха от 
това, че нямах волята 
да се въздържа. Хем 
знаех, че трябва или 
не трябва, хем нищо 
в мен нямах, с което 
да се спра. Да, воля 
ми трябва най-много. 
Ще си дам воля в най-
големи количества 
така, че когато дой-
дат моментите на ко-
лебание - да бъда аз 
или страстта вътре в 
мен - да имам силата 
да действам по моя 
преценка, не според 
програмираностите 
и пристрастията в 
ума ми.

Бих си дал също 
така всичкото богатс-
тво, което мога да по-
ема, защото аз искам 
да опознавам света, 
а за това, струва ми 
се, ми трябват много 
средства.

Бих си дал и мно-
го или поне няколко 
приятели, с които да 
мога да се наслажда-

вам на благата, които 
получавам от живата, 
а може би и да споде-
лям скърбите, защото 
и те са част от него.

Така – мисля че 
всичко, което бих си 
дал, ако можех е под-
готвено. Да можех, 
само! Но какво да сто-
ря, като тази власт не 
е у мен? Какво наис-
тина? Какво да дам от 
себе си, за да заслужа 
от живота това, което 
желая? Знам, че всич-
ко в този свят е отно-
сително и нищо няма 
конкретна цена. Не-
щата, които за про-
изводителите не са 
нищо особено, прос-
то поредната стока, 
за други хора се оказ-
ват безценни, в някои 
случаи дори жизнено 
важни. Затова, ако аз 
давам това, което за 
мен е обикновено и 
не ми коства почти 
никакви усилия, то 
за други може да е 
беценно и жизнено 
необходимо.

Хубаво е, че не-
щата стоят така! По 
този начин аз мога 
да заслужа нещата, 
за които мечтая, и 
да изпратя на други 
нещата, за които те 
мечтаят. Да участвам 

НОВОГОДИШНАТА 
МОЛИТВА

сблъсквал и от които 
са хвърчали искри. И 
някак все му се иска 
да повярва, че това е 
възможно:

“ Пред мен е цяла 
нова година, изпъл-
нена с невъобразими 
възможности, защо 
пък да не се случи 
всичко онова, за ко-
ето мечтая?! Би мог-
ло, нали? Но как ли? 
Може би една молит-
ва, силно пламенна и 
искрена, изпратена в 
новогодишната нощ, 
точно когато камбани-
те ударят дванадесет 
часа. Изпратена в кос-
моса, към звездите, 
чак до Вселенския ра-
зум, който може би ще 
откликне на нея и ще 
изпрати добра воля. 

Да, би могла така-
ва молитва да бъде 
чута. Но колко ли жар 
ще трябва да изтръг-
на от себе си, за да я 
заредя с достатъчно 
гориво, че тя да до-
стигне толкова на-
далеч? Много! Спо-
собен ли съм аз на 
такава пламенност 
и най-вече, имам ли 
смелостта да искам 
това, за което толко-
ва много копнея?

“Щом съм жив, зна-
чи заслужавам, щом 
имам мечта, значи 
заслужавам” – едно 
тихо, едва доловимо 
понякога гласче се 
дочува от дълбините 
на ума. И все пак ще 
мога ли да се помо-
ля в новогодишната 
нощ, когато хората 
около мен, забрави-
ли всичко останало, 
бурно изразяват ра-
достта си от настъп-
ващата нова година? 
Ще мога ли да се уе-
диня във вътрешно-
то си пространство 
и там с най-искрена 
и пламенна молитва 
да се свържа с Все-
ленския разум, да се 
докосна до Него и да 
потърся взаимност? 
Може би, това зависи 
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в света, да се включа 
в потока на взаимо-
действието, давайки 
онова, което мога, и 
молейки се то да до-
стигне до онези, ко-
ито имат нуждата от 
него. Да, просто ще 
давам всички онези 
неща, които са ми по 
силите, които досега 
съм пренебрегвал, 
подценявайки ги, ко-
ито не изискват мно-
го от мен, но пък за 
други може да озна-
чават много. Може да 
не е кой знае колко, 
но все пак е нещо.

Като се замисля 
– дори едно такова 
нищожно действие 
от моя страна, да да-
вам най-дребни неща 
на заобикалящия ме 
свят, но подкрепе-
но с постоянство, би 
изменило драстично 
посоката на живота 
ми. Иначе, просто ос-
тавяйки се на потока 
му, така както си тече 
по първоначално за-
дадената му траекто-

рия, от само себе си 
никога не бих се заел 
да давам нещата, ко-
ито в същност без 
много усилия мога да 
давам всеки ден.

Добре тогава – 
нека обобщим – тряб-
ва да се науча да да-
вам от себе си. Това е 
най-съкровената ми 
мечта! Ако се науча 
да давам, тогава няма 
да има нужда да тор-
мозя Създателя с кап-
ризите си. Желаното 
само ще идва при 
мен, защото аз, чрез 
даването съм задейс-
твал механизмите и 
те неминуемо ще ми 
поднесат това, което 
съм си заработил.

Но мисля, че в но-
вогодишната нощ ще 
се объркам. Ще ме 
подхване еуфорията 
и всичко ще забра-
вя...  Да, ще трябва да 
го изрепетирам!

„И ето, сега камба-
ните удрят дванаде-
сет часа, аз съм във 
вихъра на веселието, 

но леко се измъквам 
и отивам в едно тихо 
ъгълче и поглеждам 
навътре в себе си. 
Какво виждам там? 
Една голяма и искре-
на молитва, изразена 
в едно просто изрече-
ние: „Моля се искре-
но и всеотдайно да 
се науча много добре 
да давам от себе си!!! 
...Поне нещата, които 
мога да давам, които 
не ми костват мно-
го усилия и огромни 
лишения...” - доба-
вям във вътрешната 
си тишина, в която в 
този миг се е отворил 
звезден канал, водещ 
до Вселенския разум, 
който слуша на тази 
честота на вибрация, 
честотата на искре-
ната молитва”.

Животът - колко 
повече зависи от нас 
отколкото от Господ!

Защо да се моля за 
неща, които така или 
иначе мога да предиз-
викам със собствени-
те си действия? Може 

би познавам твърде 
много хора, които се 
молят, искат, насто-
яват, но уви – нищо. 
Може би и аз съм от 
тази група. Но все пак 
мога да поема по друг 
път и аз ще го сторя, 
като се опитам и се на-
уча да давам от себе 
си. Това, мисля, ще е 
достатъчно, за да про-
меня своята съдба и 
тя да потече в посока-
та, желана от мен”.

Сега виждам: мно-
го неща зависят от 
нас, а ние не ги пра-
вим. Не ги правим, 
а чакаме резултати. 
Резултатите не идват, 
ние изживяваме още 
една година, в която 
нищо не се случва, 
но новата подхваща-
ме по стария начин. 
Всички наши дейс-
твия са от огромно 
значение за самите 
нас и нашия живот. 
Каквато и воля да 
прилага Бог по отно-
шение на нас, това, 
че ние не предпри-

емаме нищо особено 
за живота си, също е 
от ключово значение. 
Все пак ние имаме 
поверена ни възмож-
ността да взимаме 
решения. Нека само 
се замислим – с едно 
решение ние можем 
да унищожим целия 
си живот. Или можем 
с решенията си да 
го обогатим така, че 
да достигнем висо-
ки върхове в нашето 
развитие. Ние можем 
да направим това с 
решения, които не 
зависят нито от Гос-
пода, нито от близ-
ките ни хора, а само 
от нас. Ако ги вземем 
и следваме, ще има-
ме силата да управ-
ляваме живота си, 
ако не в пълна сте-
пен, то поне в голя-
ма. Защо е нужно да 
пренебрегваме и да 
не обръщаме никак-
во внимание на тази 
сила, която ни е да-
дена още от самото 
начало на нашето ин-

дивидуално същес-
твуване?! Може би 
защото не сме се вг-
ледали в нея до мо-
мента. Но сега, след 
като знаем, че на-
шите решения имат 
равна с тази на самия 
Творец сила да про-
менят съдбата ни, то 
какво ще направим? 
Да, аз ще се помо-
ля в новогодишната 
нощ – това е едно 
от решенията ми. Аз 
го решавам твърдо 
и ще го изпълня. То 
ще се завърти около 
Земята и ще се вър-
не със своя резултат 
при мен. Ще взема 
още решения, които 
досега само съм от-
лагал или просто съм 
пренебрегвал, ще на-
правя от тях бримки, 
които ще се свържат 
в една верига от по-
следователности, ко-
ито ще доведат след 
себе си разултати.

Нима и ти няма да 
вземеш решението, 
след като го можеш?

НОВОГОДИШНАТА 
МОЛИТВА

ФАЗИ НА 
ЛУНАТА  ПРЕЗ 
2010 ГОДИНА
ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ – 
7.01.; 6.02.; 7.03.; 6.04.; 6.05.; 
5.06.; 4.07.; 3.08.; 1.09.; 1.10.; 
30.10.; 28.11.; 28.12.;
НОВОЛУНИЕ – 15.01.; 
14.02.; 15.03.; 14.04.; 14.05.; 
12.06.; 11.07.; 10.08.; 8.09.; 
7.10.; 6.11.; 5.12.;
ПЪРВА ЧЕТВЪРТ – 23.01.; 
22.02.; 23.03.; 21.04.; 21.05.; 
19.06.; 18.07.; 16.08.; 15.09.; 
15.10.; 13.11.; 13.12.;
ПЪЛНОЛУНИЕ – 30.01.; 
28.02.; 30.03.; 29.04.; 28.05.; 
26.06.; 26.07.;24.08.; 23.09.; 
23.10.; 21.11.; 21.12.;

ХОРОСКОП
ПОЛОЖЕНИЕ НА ЛУНАТА 2010 ГОДИНА

Ден Януари Февр. Март Април Май Юни Юли Август Септ. Октом. Ноем. Декем.
1 Дева Скрп. Вдл. Риби Блзн. Рак Дева Взн.
2 Лъв Взн. Кзр. Тлц.
3 Взн. Стрл. Рак Лъв Взн. Скрп.
4 Дева Скрп. Риби Овен
5 Скрп. Кзр. Вдл. Блзн. Лъв Дева Скрп. Стрл.
6 Взн. Стрл. Овен Тлц.
7 Стрл. Риби Рак Дева Взн. Стрл. Кзр.
8 Скрп. Вдл. Блзн.
9 Кзр. Кзр. Тлц. Лъв Взн. Скрп. Вдл.

10 Риби Овен Рак Кзр.
11 Стрл. Вдл. Блзн. Дева Скрп. Стрл.
12 Вдл. Тлц. Вдл. Риби
13 Кзр. Овен Рак Лъв Взн. Кзр.
14 Риби Стрл. Риби Овен
15 Риби Тлц. Блзн. Лъв Дева Скрп.
16 Вдл. Овен Кзр. Вдл.
17 Овен Блзн. Рак Дева Взн. Стрл. Овен Тлц.
18 Риби Риби
19 Тлц. Тлц. Рак Лъв Взн. Скрп. Вдл. Тлц. Блзн.
20 Кзр.
21 Овен Блзн. Дева Стрл. Овен Рак
22 Блзн. Лъв Скрп. Вдл. Риби Блзн.
23 Тлц. Рак Взн. Кзр. Тлц.
24 Рак Дева Стрл. Овен Рак Лъв
25 Блзн. Лъв Скрп. Риби Блзн.
26 Лъв Взн. Кзр. Вдл. Тлц. Лъв Дева
27 Дева Стрл. Овен
28 Рак Дева Скрп. Риби Блзн. Рак Дева Взн.
29 Взн. Вдл.
30 Лъв Стрл. Кзр. Тлц. Лъв Скрп.
31 Овен

По случай Коледа и Новата година 
ти моя поздрав приеми 
и нека радости големи 
ти носят идващите дни. 

Нека сбъднат се мечтите твои, 
в сърцето бликащи сега, 
и нека никога да няма 
в сърцето място за тъга.

НА ВСИЧКИ ВАС И НА ВАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ 
ПОЖЕЛАВАМ ВЕСЕЛА КОЛЕДА 
И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА

ПЛАМЕН РУМПАЛОВ
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Родът Върба включва лис-
топадни дървета и храсти, 
които растат край реките и 
водоемите. Много от тях из-
държат на продължителни 
заливания. Те са светлолюби-
ви и студоустойчиви, бързо-
растящи и с ароматни медо-
носни цветове. Размножават 
се много лесно по вегетати-
вен път и се кръстосват по-
между си в природна обста-
новка, което затруднява раз-
граничаването на отделните 
видове.

Червената върба е храст 
или ниско дърво до 4-5 м ви-
сочина. Клонките отначало 
са пурпурночервени, а после 
зеленикави или жълто-сиви. 
Цъфтежът е преди разлиства-
нето или почти едновремен-
но с него през март-април.

Ракитата е разпростране-
на в Европа (с изключение на 
северните части), Средизем-
номорието, Северна Африка, 
Азия, Западен Сибир. У нас се 
среща из цялата страна край 
реки и потоци до 1600 м н.в.

Salix 
purpurea L.

РАКИТА
(ЧЕРВЕНА ВЪРБА)
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РАКИТА
(ЧЕРВЕНА ВЪРБА)

Петър ДЪНОВ

Живата Приро-
да в своята цело-
купност е проява 
на разумни Сили, 
на Разумни същес-
тва от разни града-
ции, които живеят 
в пълна хармония, 
общение и еди-
нение. Всички те 
имат една висша 
цел, която нарича-
ме Бог, сиреч без-
граничното, без-
началното, в което 
всичко съществу-
ва, движи се и се 
развива.

Очевидно под 
Жива Природа 
ние не подразби-
раме онова, което 
съвременните ес-
тественици под-
разбират. За нас 
Природата е нещо 
велико, не само по 
своето устройство, 
но и по онази ин-
телигентност, по 
онази върховна 
разумност, която 
тя проявява.

Живата Приро-
да е сбор от мисле-
щи Същества, кои-
то представляват 
атомите на вели-
кия, големия свят. 
Цялото пространс-
тво, в което живе-
ем и се движим, е 
пълно със същес-
тва от разни кате-
гории и култури. 
Така че, когато го-
ворим за Вселена, 
ние подразбираме 
сбор от Разумни 
същества, отноше-
нията между ко-
ито са абсолютно 
хармонични. Тези 
именно Същества 
са, които придават 
ценност на целия 
Космос.

Ето защо за пог-
леда на онези, кои-
то имат Космично 
съзнание, целият 
Космос с неговата 
Природа е едно 
живо същество, 
в което всичко се 
обединява. И този 
Космос може да 
бъде и безграни-

ЖИВАТА ПРИРОДА

чен, и граничен, и го-
лям, и малък – едно 
велико свойство на 
Вечното е да приема 
каквито ще форми.

Пред духовния 
взор на Великите 
посветени от всички 
времена и епохи ця-
лата Вселена, целият 
т.нар. в древността 
макрокосмос се явя-
ва във формата на 
човек – Великият Не-
бесен човек. 

С ъ з е р ц а -
вайки образа 
на този Кос-
мичен човек, 
те са откри-
ли съответс-
твията, които 
съществуват 
между него и 
малкия човек 
– микрокос-
моса. 

Затова ви казвам, 
че човек, у когото 
всяка клетка от тя-
лото е будна и съзна-
телна, може да об-
щува с цялата Жива 
Природа.

Вие виждате звез-
дите като далечни, 
блестящи точки на 
небето. Ала всяка 
звезда от Млечния 
път или от коя да е га-
лактическа система 
си има своите при-
емници в човешкия 

мозък. Човек може да 
приеме моментално 
трептенията, които 
идват от различните 
звезди. В този смисъл 
аз казвам, че човек 
може да разговаря с 
целия Космос.

Ако за хората на 
Земята звездите са 
само светли точки, 
за един Ангел те са 
цели светове, които 
са населени с мили-
они Същества. Тези 
Същества имат много 
по-висока култура от 
човешката.

И тъй, ние нари-
чаме Разумна Жива 
Природа онова, кое-
то е проявено. А оно-
ва, което още не е 
проявено, ние нари-
чаме идейна душа на 
Битието. Идейното, 
вечното, свещеното, 
непроявеното – това 
е Бог, това е великото 
Начало на Живота. То 
е свързано с прояве-
ното. Затова някои 
наричат Природата 
тяло на Бога. Това 
обаче е само един 
образ. Ала мнозина 
дотам се увличат от 
този образ, та поддър-
жат, че Природата и 
Бог са едно и също 
нещо. Но ако Приро-
дата и Бог са едно и 
също нещо, тогава 
Бог ще бъде едно ог-
раничено същество. 
Едно знаем ние поло-
жително – че Приро-

дата е проявеното, а 
Бог е непроявеното, 
безграничното, кое-
то вечно се проявява 
и все непроявено ос-
тава.

О б и к н о в е -
ните хора, ко-
ито виждат 
едно малко 
сечение от 
света, мислят, 
че Природата 
е нещо меха-
нично, нера-
зумно, в което 
царуват слу-
чайности. 

Очевидно те про-
ектират себе си в 
Природата. Всъщ-
ност в Природата 
няма нищо случайно, 
нищо произволно. В 
нея всичко се гради и 
устройва по закони-
те на Божествената 
и неизменна матема-
тика. Ето защо всич-
ки нейни действия 
са строго и разумно 
определени.

Разумността в Жи-
вата Природа ясно 
се вижда навсякъде. 
Който и организъм 
да разгледаме, про-
учим ли дълбоко и 
проникновено не-
говото устройство, 
неговите функции, с 
всичката им законо-

мерност и целесъ-
образност, ние ще 
се убедим във вели-
ката разумност на 
Природата, която 
всичко направлява. 
Разбира се, изисква 
се високо интели-
гентен и прозор-
лив ум, добре раз-
вити способности 
и дарба за тънко и 
проникновено на-
блюдение, за да се 
схванат тънкостите 
на разумното, което 
се проявява в При-
родата.

Живата Природа 
си има свой език и 
ако човек иска да 
я разбира добре, 
трябва да се стре-
ми да научи нейния 
език. Природата 
всякога си служи с 
образи. Тя винаги 
говори с картини и 
символи. Нейният 
език не е като ези-
ка на съвременните 
хора – сухи поня-
тия, голи логически 
форми на аналитич-
ния интелект. 

Езикът й е 
жив, карти-
нен, симво-
личен, език 
на великото и 
красиво раз-
нообразие.

Изобщо Приро-
дата не търпи ед-
нообразието и пов-
торението. Тя обича 
разнообразието в 
прогресивна и въз-
ходяща степен. И 
затова, когато хора-
та искат да сведат 
всичко в Живота 
към едно механич-
но еднообразие, те 
произвеждат зло. 
Когато творят по 
законите на разно-
образието и хармо-
нията, както При-
родата, те вършат 
Добро.

Живата Природа 
обича разнообра-
зието и изобилие-
то, но не търпи из-
лишъците. Не се ли 
използуват нейните 

енергии разумно, 
спъват ли се в тех-
ния неспирен ход 
и превръщания, 
ограничат ли се в 
затворения кръг на 
еднообразието, тя 
веднага противо-
действа. Природата 
не обича застой. В 
нея има вечно дви-
жение, вечно твор-
чество, което се на-
правлява от разум-
ни закони. В тези 
закони забелязваме 
един ритъм, една 
периодичност, ко-
ято се таи дълбоко 
в самата същина на 
Битието, в начините 
на неговата проява.

На този косми-
чен ритъм почиват 
онези два велики 
процеса в Живата 
Природа – инво-
люция, при която 
имаме едно дви-
жение от центъра 
към периферията, 
и еволюция, която 
представлява дви-
жение на Живота от 
периферията към 
центъра. В тези два 
процеса се създа-
ват условията, при 
които може да се 
прояви Мировият 
живот.

Има две вели-
ки течения: едното 
от безграничното, 
което постепенно 
се смалява и слиза 
към безкрайно мал-
кото, към клетката; 
другото, което пос-
тоянно расте от без-
крайно-малкото, от 
клетката към вели-
кото, безгранично-
то. И когато тези две 
космични течения 
се срещнат у чове-
ка, зараждат се ве-
ликите способности 
и добродетели на 
човешката душа.

Продължава 
на стр. 18



16 Дух и материя 4 - 10 януари 2010 г.

Джек ЛОНДОН

След Опънхаймър и Морел, които гниеха с 
мен през годините, лишени от светлина, аз бях 
смятан за най-опасния затворник в Сан Куен-
тин. От друга страна, ме смятаха за най-труден 
− по-труден дори от Опънхаймър и Морел. 
Разбира се под „труден“ аз разбирам „издръж-
лив“. Колкото и ужасни да бяха опитите да ги 
пречупят телом и духом, още по-ужасни бяха 
опитите да пречупят мен. И аз устоявах. „Ди-
намитът или край на представлението“ − беше 
ултиматумът на директора Атъртън. И в края 
на краищата − нито едното, нито другото. Аз 
не можех да му дам динамита, а директорът 
Атъртън не можа да ме докара до края на 
представлението.

Беше така, не защото тялото ми бе издръж-
ливо, а защото издръжлив бе духът ми. И беше 
така, защото в предишни съществувания духът 
ми е бил кален до твърдостта на стоманата от 
по-неумолими от стомана преживелици. Има-
ше една преживелица, която дълго време бе 
нещо като кошмар за мен. Тя нямаше нито на-
чало, нито край. Винаги се виждах на скалисто, 
изложено на морски прибой островче, толко-
ва ниско, че по време на буря солените пръс-
ки прехвърляха най-високата му точка. Имаше 
много дъждове. Аз живеех в една дупка и мно-
го страдах, защото нямах огън и се хранех със 
сурово месо.

Винаги страдах. Това беше средата на няка-
ква преживелица, за която нямах никаква до-
гадка. А тъй като при преминаване в малката 
смърт нямах властта да насочвам пътешест-
вията си, често ми се случваше да изживявам 
наново точно това положение. Единствените 
щастливи за мен мигове бяха, когато изгрееше 
слънцето, когато се припичах на скалите, за да 
пропъдя вечно понасяния от мен студ.

Единствените вещи, с които разполагах, 
бяха едно гребло и голям джобен нож. На това 
гребло отделях много време, като изрязвах 
миниатюрни буквички и по една чертичка за 
всяка изминала седмица. Имаше много такива 
чертички. Ножа си острех на един плосък ка-
мък и никой бръснар не е бил по-внимателен 
към любимия си бръснач, отколкото аз към 
този нож. Нито някой скъперник е треперел 
повече над своето съкровище, отколкото аз 
треперех над този нож. Той беше за мен скъ-
поценен колкото собствения ми живот. Всъщ-
ност той беше моят живот.

След много повторения успях да запазя при 
освобождаването си от усмирителната риза 
надписа, който бях изрязал на греблото. Първо 
можех да запазя само малко. После стана по-
лесно − въпрос на сглобяване на отделни откъ-
си. И най-сетне възстанових целия. Ето го:

„От написаното тук лицето, в чийто ръце 
попадне това гребло, ще разбере, че Даниъл 
Фос, родом от Елктън и Мериленд, един от 
американските съединени щати, който отпла-
ва от пристанище Филаделфия в 1809 година 
на борда на брига «Търговецът», отиващ на 
Дружествените острови, бе изхвърлен на този 
пустинен остров през февруари следващата 
година, където си съгради колиба и живя ре-
дица години, като се хранеше с тюлени; същи-
ят е бил последният останал жив от екипажа 
на споменатия бриг, ударил се в айсберг и 
потънал на 25 ноември 1809 година“.

Това беше всичко, съвършено ясно. Чрез 
това гребло научих много нещо за себе си. 
Обаче оставаше само една спорна точка, която 

СКИТНИКЪТ МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
никога не можах да изясня. Дали този остров е 
бил разположен в далечния южен Тихи океан, 
или в далечния южен Атлантически океан? Не 
зная достатъчно за пътищата на платноходи-
те, за да бъда сигурен дали „Търговецът“ би 
отплавал за дружествените острови през нос 
Хорн или нос Добра надежда. Да си призная 
невежеството, чак когато ме преместиха в за-
твора Фолсъм, научих в кой океан лежат Дру-
жествените острови. Японезът убиец, когото 
споменах по-преди, е бил шивач на платна на 
борда на корабите на Артър Сюъл и той ми 
каза, че вероятният курс е щял да бъде през 
нос Добра надежда. Ако това беше така, тога-
ва датите на отплаването от Филаделфия и на 
корабокрушението щяха лесно да определят в 
кой океан е било това. За съжаление датата на 
отплаването е само 1809 година. Крушението е 
могло да стане и в единия океан и в другия.

Само веднъж в моите трансове имаше нещо 
за периода, предхождащ времето, прекарано 
на острова. То започва с мига, в който бригът 
се сблъсква с айсберга, и аз ще го разкажа 
само за да опиша поне моето странно хлад-
нокръвие и пресметливо поведение. Това по-
ведение тогава, както ще видите, ми помогна 
накрая да остана единственият жив от целия 
екипаж на кораба.

Стресна ме в леглото в общото помеще-
ние страшно сблъскване. Всъщност вярно е, 
че и другите шест спящи моряци от смяната 
се събудиха и скочиха от леглата си на пода 
едновременно. Знаехме какво се е случило. 
Другите не се забавиха нито за миг и се втур-
наха полуоблечени към палубата. Но аз знаех 
какво може да се очаква и не бързах. Знаех, че 
ако изобщо се спасим, то ще бъде в баркаса[1]. 
Никой не би могъл да плува в такова ледено 
студено море. И никой моряк тънко облечен 
не би могъл да остане жив дълго в откритата 
лодка. Също така знаех колко време ще е необ-
ходимо да пуснат лодката на вода.

Затова на светлината на бясно люлееща-
та се лампа, врявата на палубата и виковете 
„Потъва!“, аз проверих моряшкото си сандъче 
за подходящи дрехи. И понеже те никога вече 
нямаше да ги използват отново, прерових и 
сандъчетата на моите другари. Припряно, но 
без да губя самообладание, избрах само най-
топлите и най-дебелите дрехи. Облякох чети-
рите най-хубави ризи, с които можеха да се 
похвалят моряците, три чифта панталони и 
три чифта дебели вълнени чорапи. Така навле-
чени, краката ми станаха тъй големи, че не мо-
жех да обуя моите хубави обувки. Вместо тях 
намъкнах новите обувки на Николас Уилтън, 
които бяха по-големи и дори по-здрави. Сло-
жих и куртката на Джеръми Нейлър връз моя-
та, а върху тях облякох брезентовата дреха на 
Сет Ричард, която, както си спомних, той беше 
намаслил наново съвсем неотдавна.

Два чифта дебели ръкавици, вълнения шал 
на Джон Робърт, оплетен от майка му, и плъсте-
ната шапка на Джоузеф Доус отгоре на моята − 
и двете имаха наушници и закриваха и врата. С 
това завърших екипировката си. Виковете, че 
бригът потъва се подновиха, но аз се забавих 
още една минутка, за да си натъпча джобове-
те с всичкия пресован тютюн, който можах да 
докопам. След това се качих на палубата и то 
тъкмо навреме.

Луната, надзърнала през една пролука 
между облаците, освети безрадостна, жесто-
ка картина. Навсякъде се търкаляха отломки 
от такелажа и навсякъде имаше лед. Платната, 

въжата и реите на главната мачта, която все 
още се крепеше, бяха поръбени с ледени ви-
сулки; и аз изпитах чувство, близко на облек-
чение, че никога вече няма да има нужда да 
тегля и да опъвам текелажа и да очуквам леда, 
за да могат замръзналите въжета да минат по 
замръзналите макари. Силният вятър режеше 
така, че подсказваше за близостта на айсбер-
ги, а големите вълни имаха мразовит вид на 
лунната светлина.

Баркаса пускаха от бакборт и аз видях мо-
ряци на заледената палуба, заети с бурета 
провизии, да зарязват храната и да бързат да 
се спасят. Напразно капитан Никол се мъчеше 
да въдвори ред. Една вълна, налетяла от на-
ветрената страна, реши въпроса и ги накара 
вкупом да наскачат през борд. Аз стигнах до 
рамото на капитана, хванах се за него и му вик-
нах в ухото, че ако се качи в лодката и задържи 
моряците да не отплават, аз ще се погрижа за 
провизиите.

Обаче малко бе времето, което ми дадоха 
за това. Едва бях успял с помощта на втория 
помощник капитан Арън Нортръп да сваля 
пет шест бурета и бъчвички, когато всички от 
лодката завикаха, че потеглят. Те имаха пълно 
основание. Откъм наветрената страна към нас 
се приближаваше извисила се ледена плани-
на, а на подветрената страна, близо до борда 
имаше друг айсберг, към който ни влачеше те-
чението.

Арън Нортръп ме превари със скачането. 
Аз се забавих за миг, макар че лодката вече се 
отделяше, за да избера място по средата, къ-
дето моряците бяха най-много, та телата им 
да смекчат моето падане. Нямах намерение 
да се намеря в лодката с някой счупен крак 
или ръка пред такова опасно плаване с барка-
са. За да имат моряците място да гребат, аз си 
пробих път назад към кърмата. Положително 
имах и други, достатъчно сериозни съображе-
ния. На кърмата щеше да е много по-удобно, 
отколкото на тесния нос. А освен това щеше да 
е добре да съм до задните гребци, каквито и 
трудности да възникнат при такива обстоятел-
ства занапред.

На кърмата бяха помощникът Уолтър 
Дрейк, лекарят Арнол Бентъм, Арън Нортръп 
и капитан Никол, който управляваше. Лекарят 
се беше навел над Нортръп, който лежеше на 
дъното и стенеше. Не бе имал късмет в лошо 
пресметнатия си скок, защото беше счупил де-
сния си крак в тазобедрената става.

Но нямаше много време за него, защото ние 
гребяхме в бурното море точно между двата 
айсберга, които се носеха един към друг. Ни-
колас Уилтън, първият гребец, беше доста на-
тясно, затова аз посбутах по-добре буретата 
и с лице към него, на колене можех да натис-
кам греблото и с моята тежест. Напред виждах 
Джон Робъртс да се напряга на баковото греб-
ло. Хванали го за раменете изотзад, Артър 
Хаскинс и юнгата Бени Хардуотър добавяха 
своята тежест към неговата. Всъщност всички 
моряци имаха такова желание да помагат, че 
не един от тях пречеше и спъваше движенията 
на гребците.

Беше въпрос на живот или смърт, но ние ус-
пяхме да изпреварим със стотина ярда, тъй че 
като обърнах глава, можах да видя безвремен-
ния край на „Търговецът“. Той попадна точно 
между двата айсберга и те го стиснаха, както 
някое момче може да стисне мек бонбон меж-
ду палеца и показалеца. В тътена на вятъра и 
рева на водата ние не чухме нищо, макар че 
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трясъкът от дебелите ребра и напречните ко-
рабни греди под палубата на брига трябва да 
е бил достатъчен, за да събуди цяло градче в 
тиха нощ.

Безмълвно, лесно двата борда на брига се 
слепиха, палубата се изгърби нагоре и смачка-
ните останки рухнаха и изчезнаха, а на място-
то, където е бил, останаха трошащите се айс-
берги. Изпитах съжаление за крушението на 
това убежище в стихиите, но същевременно 
бях много доволен при мисълта колко ми е 
добре с четирите ризи и трите горни дрехи.

Обаче нощта се оказа много мъчителна, дори 
и за мен. Аз бях най-топло облеченият в лодка-
та. Какво трябва да са изстрадали другите, не 
си дадох много труд да се замислям. От страх 
да не се натъкнем на друг лед в тъмнината, из-
черпвахме водата и държахме лодката с носа 
срещу вълните. И аз непрекъснато, ту с едната 
ръкавица, ту с другата, си търках носа да не за-
мръзне. Също така, обладан от живи спомени за 
семейния кръг в Елктън, се молих на бога.

Сутринта проверихме положението. Да 
започнем с това, че всички, с изключение на 
двама-трима, бяха пострадали от измръзване. 
Арън Нортръп, понеже не можеше да движи 
счупения си крак, беше много зле. Лекарят се 
произнесе, че двата крака на Нортръп бяха 
безнадеждно измръзнали.

Баркасът беше нагазил дълбоко и тежко във 
водата, защото бе натоварен с целия екипаж 
на кораба от двадесет и един моряци. Двама от 
тях бяха момчета. Бени Хардуотър беше едва 
тринадесет годишен, а Лиш Дикъри, с чието се-
мейство бяхме близки съседи в Елктън, беше 
току-що навършил шестнадесет. Провизиите 
ни се състояха от триста фунта говеждо и двес-
та фунта свинско месо. Петте или шестте саму-
на хляб, измокрени от морската вода, донесени 
от готвача, не влизаха в сметката. Имаше и три 
малки бъчвички с вода и едно буренце бира.

Капитан Никол откровено призна, че в този 
некартографиран океан не знаел да има някъ-
де наблизо земя. Оставало ни само да гребем 
към по-мек климат, което и направихме, като 
вдигнахме малкото си платно и поддържахме 
курс в багщаг, гонени от силен вятър на севе-
роизток.

Въпросът с храната беше проста аритмети-
ка. Ние не брояхме Арън Нортръп, защото зна-
ехме, че скоро ще свърши. При един фунт на 
ден петстотинте фунта щяха да ни стигнат за 
двадесет и пет дни, при половин фунт − за пе-
тдесет. И така решихме да бъде половин фунт. 
Аз делях и раздавах месото под наблюдението 
на капитана, и господ да ми е свидетел, успя-
вах да го правя доста добре, макар отначало 
някой от моряците да мърмореха. Също така 
от време на време справедливо делях между 
моряците пресования тютюн, който бях натъп-
кал в многото си джобове − нещо, за което, ща 
не ща, съжалявах особено когато знаех, че го 
попилявам за този или онзи, за когото бях си-
гурен, че няма да живее повече от един или в 
най-добрия случай два или три дена.

Защото скоро започнахме да мрем в откри-
тата лодка. Тези по-ранни случаи се дължаха 
не на глад, а на убийствения студ. Живи щяха 
да останат най-издръжливите и най-късмет-
лиите. Аз бях издръжлив по природа и имах 
късмет, доколкото бях топло облечен и не бях 
си счупил крака като Арън Нортръп. Но дори 
и така той беше толкова здрав, че въпреки че 
бе първият жестоко измръзнал, умираше дни 
наред. Ванс Хатауей беше пръв. Намерихме 
го в сутрешния здрач превил се одве на носа 
на лодката и вкочанен. Момчето Лиш Дикъри 
беше вторият. Другото момче, Бени Хардуо-
тър, изтрая десет или дванадесет дни.

Такъв беше студът в лодката, че водата и би-

рата ни станаха на камък и беше трудно да се 
разделят справедливо парчетата, които отчуп-
вах с джобния нож на Нортръп. Ние слагахме 
тези парчета в устата и ги смучехме, докато 
се стопят. А в случаи на снежни бури имахме 
и сняг, кой колкото пожелае. Всичко това не 
беше добре за нас, понеже устата ни пламва-
ха от възпаление, лигавицата бе непрекъсна-
то суха и гореше. А така нямаше начин да се 
уталожи възникналата жажда. Да смучеш още 
лед или сняг значеше само да изостриш въз-
палението. Мисля, че повече от всичко друго 
именно това причини смъртта на Лиш Дикъри. 
Той не беше на себе си и бълнува цяло деноно-
щие, преди да умре. Умря, плачейки за вода, а 
всъщност не умря от липса на вода. Аз се сдър-
жах колкото можех от изкушението да смуча 
лед, залъгвах се с мъничко тютюн в бузата и 
горе долу изкарвах така.

Ние сваляхме всички дрехи от нашите мър-
тъвци. Голи бяха дошли на света и голи ги хвър-
ляхме през борда на баркаса долу в тъмния, 
замръзващ океан. За дрехите им се хвърляше 
жребий. Така беше заповядал капитан Никол, 
за да се избягнат кавги.

Не беше време за глупави сантиментал-
ности. Нямаше никой между нас, който да не 
изпитваше тайно задоволство при всяка смърт. 
Най-голям късмет при хвърлянето на жребий 
имаше Израел Стикни, така че накрая, когато 
почина беше истинска съкровищница на дре-
хи. Това отново посъживи оцелелите.

Ние продължихме по курса на североизток, 
гонени от силни западни ветрове, но жаждата 
ни за по-топло време изглеждаше напразна. 
Пръските на вълните все още замръзваха по 
дъното на лодката и аз все още трошах бирата 
и питейната вода с ножа на Нортръп. Собстве-
ния си нож пазех. Той беше от добра стомана, 
с хубаво острие и здрава направа и не ми се 
искаше да го хабя по такъв начин. По това вре-
ме вече половината екипаж беше отишъл зад 
борда. Лодката не газеше чак толкова дълбоко 
във водата и беше по-лесно да се управлява в 
шкваловете. А имаше и повече място, да може 
човек да се изтегне по-удобно.

Източник на вечно мърморене беше храна-
та. Капитанът, помощникът, лекарят и аз, след 
като поговорихме, решихме да не увеличава-
ме дневната дажба от половин фунт месо. Шес-
тимата моряци, от чието име говори Тобиас 
Сноу, поддържаха, че смъртта на половината 
от нас се равнявала на удвояване на припаси-
те ни и следователно дажбата трябвало да се 
увеличи на един фунт. В отговор ние от кърма-
та изтъкнахме, че удвояването се отнася до ве-
роятността да останем живи, ако се помирим с 
половинфутовата дажба.

Вярно е, че осем унции осолено месо на-
дали ни осигуряваше голяма възможност да 
живеем и да устояваме на жестокия студ. Бях-
ме много слаби и поради слабостта си лесно 
мръзнехме. Нямаше никаква възможност да 
се стоплим, макар сега и да разполагахме с по-
вече дрехи, отколкото в самото начало.

Пет седмици след загубата на „Търговецът“ 
започнаха разправиите за храната. Аз спях по 
това време − беше нощем − когато капитан 
Никол хвана Джъд Хечкинс да краде от буре-
то със свинското. Това, че е бил подучен от 
другите петима, се потвърди от държанието 
им. Веднага щом Джъд Хечкинс бе открит, и 
шестимата се нахвърлиха отгоре ни с ножове. 
Това беше ожесточен ръкопашен бой в дрез-
гавата светлина на звездите и цяло чудо бе, 
че лодката не се преобърна. Имаше защо да 
съм благодарен за многото ризи и дрехи, ко-
ито ми служеха като броня. Ножовете стигаха 
само колкото да ме убодат през толкова дебел 
пласт дрехи, но все пак бях одраскан до кръв 

на десетина места.
Другите бяха защитени по същия начин и 

схватката щеше да свърши с не повече от обик-
новен бой за всички ни, ако на помощник капи-
тан Уолтър Дейкън, много силен мъжага, не му 
беше дошло на ум да свърши разправията, като 
изхвърлим бунтовниците през борда. Капитан 
Никол, лекарят и аз се присъединихме към 
него и преди да разберат какво става, петима 
от шестях се отзоваха във водата, хванали се за 
планшира. Капитан Никол и лекарят бяха зае-
ти по средата на лодката с шестия − Джереми 
Нейлър − и тъкмо се мъчеха да го хвърлят през 
борда, докато помощникът беше зает да удря 
хваналите се за планшира по пръстите с една 
подпорка за крака. В този миг аз нямах какво да 
правя и затова можах да видя трагичния край 
на помощника. Когато той вдигна подпорката, 
за да удари пръстите на Сет Ричардс, Ричардс 
се потопи ниско във водата, след това се издър-
па с двете ръце, наполовина скочи в лодката, 
сключи ръце зад гърба на помощника и като 
се отпусна назад и надолу, замъкна помощника 
със себе си. Без съмнение той не го пусна и два-
мата се удавиха заедно.

Така от целия екипаж на кораба живи оста-
нахме само тримата: капитан Никол, Арнолд 
Бентъм и аз. Седмина бяха загинали за един 
миг след опита на Джъд Хечкинс да открадне 
храната. На мен ми се струваше жалко толкова 
много хубави топли дрехи да се похабят в мо-
рето. Никой от нас тримата не би се отказал да 
има малко от тях.

Капитан Никол и лекарят бяха добри и чест-
ни мъже. Достатъчно често, когато двама от 
нас спяха, а третият беше буден и поддържаше 
курса, той би могъл да открадне от месото. Но 
това не се случи нито веднъж. Имахме пълна 
вяра един на друг и по-скоро бихме умрели, 
отколкото да не оправдаем това доверие.

Ние продължавахме да се задоволяваме с 
по половин фунт месо на ден и използвахме 
всеки благоприятен повей на вятъра, за да 
отиваме на север. Чак на четиринадесети яну-
ари стигнахме до по-топли широти. Но дори и 
тогава не беше наистина топло. Само студът 
не беше толкова жесток.

Тук силните западни ветрове ни изоставиха 
и ние само се люшкахме и люшкахме ден след 
ден в безветрието. Обикновено беше спокой-
но и имаше леки насрещни ветрове, макар 
понякога и да налиташе за няколко часа по-
силен вятър, в повечето случаи точно срещу 
нас. Както бяхме загубили сили, не можеше да 
става и дума да гребем в такава голяма лодка. 
Можехме само да пестим храната и да чакаме 
господ да се покаже по-благосклонен. Трима-
та бяхме верующи християни и по правило се 
молехме всеки ден преди разпределянето на 
храната. Да, и всеки от нас поотделно често и 
дълго се молеше наум.

Към края на януари храната ни беше почти 
свършила. Свинско вече съвсем нямаше и ние 
използвахме бъчвата за събиране и пазене на 
дъждовна вода. От говеждото също оставаха 
броени няколко фунта. И през целите девет 
седмици в откритата лодка не бяхме забеля-
зали платно, нито видели суша. Капитан Никол 
открито признаваше, че след шестдесет и три 
дни определяне местоположението на око той 
не знае къде се намираме.

Бележки:
[1] най-голямата 

лодка на един ко-
раб 

Превод:
Сидер Флорин
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ЖИВАТА ПРИРОДА
Продължава
от стр. 15

Живата При-
рода обхва-
ща всичко в 
своята аура. 
Тази аура е 
светла, чис-
та, разумна и 
блага.

Живата Природа 
е вложила всичко 
у човека и всеки 
миг му съдейства 
за разработване на 
онези зародиши, 
които са всадени в 
неговата душа. Като 
грижлива майка тя 
постоянно държи 
будно съзнанието 
му, като му обръща 
внимание по разни 
пътища и начини на 
всичко, което става 
около него.

И съвременните 
хора са на погрешен 
път, като мислят, че 
могат да завладеят 
Природата. Ако те 
наистина биха ус-
пели да направят 
това, цялата Земя 
би се разрушила и 
на нея нямаше да 
остане нито едно 
живо същество. 

Живата При-
рода обаче 
не оставя да 
я владеят. 

Едничкото, което 
тя позволява, то е да 
се впрегнат нейните 
сили на работа. Ала 
само разумният чо-
век, който се съоб-
разява с нейните 
закони, може без-
наказано да впре-
гне нейните сили 
на работа. Всеки, 
който не се съобра-
зява с нейните за-

кони, бива разрушен. 
И опитът показва, че 
всички онези, които 
са си въобразявали, 
че владеят Приро-
дата, са бивали за-
трупвани под праха 
на своите рухнали 
фантазии. Хора, кои-
то са си мислили, че 
трябва да се борят 
с Природата, за да 
я покорят, винаги, 
когато са достига-
ли върха на своето 
предприятие и са се 
готвили да вкусят 
от неговия плод, са 
бивали жестоко из-
лъгвани в своите на-
дежди. Природата ги 
е лишавала в послед-
ния миг от плода на 
техните усилия и ги 
е оставяла отново да 
работят и да се тру-
дят, за да изправят 
всичките си грешки и 
заблуждения.

Човек не трябва 
да се бори с Приро-
дата, защото винаги 
ще претърпява по-
ражение. И знаете 
ли какво е неговото 
поражение? – Смърт-
та. Причината за 
смъртта на човека 
е, че той се намира 
в постоянна борба с 
Живата Разумна При-
рода, която всуе се 
мъчи да покори.

Защото нека не се 
забравя, че Природа-
та така лесно не про-
щава. Човек може де-
сет пъти да се покае 
и пак греховете му да 
останат непростени. 
Природата прощава 

всички, които се бо-
рят с нея, които й се 
противят, дълбоко 
погледнато, са вън 
от нея. Говорим але-
горично. Природата 
е заключена за тях, 
тя си остава за тях 
един затворен свят. 
А знаете ли какви 
красоти има в този 
свят, какви същества 
живеят в него?

Хората, които днес 
пъплят по Земята, 
могат да се нарекат 
пропаднали учени-
ци на Природата, 
затворници. В този 
смисъл на думата 
те действително са 
вън от нея. За тези 
хора Природата си 
има своите изправи-
телни домове. И тя 
често влиза там със 
своята пръчица. Ала 

за разумните чове-
ци Живата Природа 
е прекрасно уреден 
свят – свят на хармо-
ния, музика и красо-
та.

И когато един 
ден ушите на хора-
та се отворят, те ще 
чуят навред по све-
та великата музика 
на Природата. Има 
една особена музика 
в Природата. Защото 
тя невинаги пее. По-
някога и тя мълчи. В 
нейните недра тога-
ва цари неизразимо 
мълчание. Но в това 
мълчание има дъл-
бок смисъл – дълбо-
ко в нейните недра 
се заражда една ве-
лика идея и докато 
тя се оформи и роди, 
Великата Природа 
мълчи. Роди ли се, 

тя пак запява нова 
песен. И ако вие во-
дите съзнателен жи-
вот, ако душата ви е 
будна и е настроена 
любовно към всички 
живи същества, вие 
ще възприемете Бо-
жествената музика 
на Природата, която 
ще се разлее като 
жив трепет по цяло-
то ви естество. Чрез 
тази музика ще ви 
се предават мислите 
на всички Разумни 
същества. Животът 
на всички Разумни 
същества в Живата 
Природа ще ви се 
предава с бързина 
много по-голяма от 
тази на светлината 
и вие ще се чувс-
твате гражданин 
на нейното велико 
царство.

СЪОБЩЕНИЕ
На 10 януари 2010 г. (неделя) в клуб 
“Катарзис” (София, кв. “Сердика”, 
ул. “Гюешево” №64) от 11 ч. 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

на човека, само кога-
то той се съобрази с 
нейните закони и то 
не по един външен, 
механичен начин, а 
съзнателно. Всички, 
които се стремят да 
владеят Природата, 
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Продължава от стр. 2

Хората от тази цивилизация знаели пред-
назначението на всяка тревичка, мушица и 
планета.

Хората от тази цивилизация и днес спят в 
нашите души. Те със сигурност ще се събудят. 
Весели, жиз-
нерадостни 
съзидатели 
на прекрасна 
планета, де-
цата на Бога 
- ведрусите!

Това не са 
просто думи. 
Доказателс-
тва има кол-
кото искате. 
Едно от тях е 
Япония.

Както е из-
вестно, в XVI 
век христия-
ните започ-
нали доста 
усилено да 
проповядват 
своята рели-
гия в Япония. 
След като наблюдавал резултатите от дей-
ността на християнските мисионери, Тонуга-
ва Иеясу, японският управник по това време, 
забранил християнството.

Япония и днес е страна, най-близка до 
езичеството със своята национална религия 
“шинтоизъм”.

“Шинтоизъм” в превод означава път на бо-
говете. Целта на човека според шинтоизма е 
хармонично да съществува с природата.

И какво? Нима начинът на живот на япон-
ците е ужасен и нецивилизован? Нали така се 
тълкува живота на човека от езическия пе-
риод. Лъжа. Всичко е точно обратното.

Мнозина японци пишат стихове, трепетно 
се отнасят към природата. Именно от японс-
ката икебана се възхищава целия свят. А ув-
лечението към това изящно изкуство е при-
също не само на професионалните художни-
ци флористи в Япония. Икебана може да се 
види едва ли не във всяко японско жилище. 

Особено отношение имат японците и към 
своите деца. Възрастните полагат максимал-
ни усилия да осигурят пълна свобода на де-
тето. Те са не само поети и художници - ниво-
то и на японските технологии превъзхожда 
даже най-развитите страни. С тях е трудно да 
се конкурират и в областта на електроника-
та, и в областта на автомобилостроенето. А 
като говорим за съвременна езическа стра-
на, ние говорим само за елементи на езичес-
тво. Какъв ли тип човек би могло да има при 
пълна езическа култура?

Ясно е само едно, по ниво на знания и ду-
ховност той значително би превъзхождал 
съвременния тип човек. Но някому е много 

необходимо да ни обърква, като ни внушава 
точно обратното.

Япония не е изключение и не е единстве-
ният пример. От дълбините на хилядолети-
ята до нас са достигнали имената на такива 
гениални поети, мислители и учени като Ар-
химед, Сократ, Демокрит, Хераклит, Платон, 

Аристител. Те са живели от двеста до шест-
стотин години преди Рождество Христово. 
Къде са живели? В Гърция - също все още 
езическа страна в онези времена. Япония, 
Гърция, Рим, Египет и техните древни храмо-
ви постройки, антично изкуство, празници и 
традиции и днес свидетелстват за културно-
то ниво на тези народи.

А какво могат да предоставят нашите ис-
торици за Русия от този период?

Нищо.
Как да се намерят зрими доказателства за 

това, че във ведическа Русия са живели ху-
дожници, хора поети, славни воини, които 
никога и никого не са нападали, но прекрас-
но са владеели оръжието.

Казах на Анастасия:
- Ако не се намерят зрими доказателства 

за културата на ведическа Русия, то никой 
няма да повярва в нея. Твоите разкази за нея 
ще бъдат оценени като легенди. Красиви, 
разбира се, но все пак легенди. В трудовете 
на историците, както сам се убедих, е без-
смислено да се търси. Оставаш само ти. Ще 
можеш ли да покажеш зрими доказателства, 
Анастасия?

- Да, ще мога. Тъй като доказателствата са 
огромно множество.

- Тогава кажи, на кое място трябва да се на-
правят разкопки?

- Защо пък разкопки? Доказателство за 
културата на ведрусите са много човешки 
жилища.

- Какви жилища? Какво имаш предвид?
- Владимире, обърни внимание на днеш-

ните къщи, които хората строят и ги сравни 

с онези, в селото построени, където ти сега 
живееш. Почти всички стари къщи в това 
село са с резба красива украсени. Ти си виж-
дал и по-стари къщи, когато беше в града му-
зей Суздал.

- Да, и те всички имат още по-хубава резба. 
А и не само къщите, но и вратите, и портич-
ките също са произведения на изкуството.

- Значи, колкото по-назад отиваш в минало-
то на народа на своята страна, толкова по-кра-
сиво оформено виждаш жилището на човека.

И в музеите можеш да видиш украсени 
с красива резба чекрък, чаша за пиене, а и 
други домашни предмети, които са били в 
бита преди триста и петстотин години. Както 
сам виждаш, Владимире, с отдалечаването 
в дълбините на вековете изкуството на май-
сторите нараства.

В нито една страна в света в продължение 
на много векове не се наблюдава такова ма-
сово творчество в народа. Забележи, не на 
отделни художници, изпълняващи поръчки-
те на богати велможи, а на абсолютно целия 
народ. Сам съди, ако виждаш в музея обик-
новена хурка, то виждаш предмет не на царя, 
царицата или някой велможа. Ти виждаш 
предмет, който се е намирал във всеки дом. 
С любов са украсявали с дантелена дърво-
резба и всички къщи, включително оградата, 
рисували са всички съдове в дома, бродира-
ли са дрехите. И са го правили не специални 
майстори художници, те би трябвало да бъ-
дат немислимо количество. Това е правело 
всяко ведруско семейство само.

С творчество се занимавал целият на-
род. Това говори, че целият народ е живял в 
благоденствие. За да може да отделя много 
време за творчество, му е нужно време. Не 
е истина това, което казват вашите истори-
ци, че в древността хората са се занимавали 
единствено с това да се трудят с превит гръб 
на своите земеделски участъци. Ако това 
беше истина, нямаше да им остава време за 
творчество. А те са го имали. Що се отнася до 
владеенето на оръжието, то пак сам помис-
ли, ако те с една брадва са можели да правят 
такива красиви жилища, то тогава навярно 
са я владеели както художникът - четката.

Знаеш ли какво развлечение-съревнова-
ние са измисляли през Масленица? Забива-
ли в земята две високи греди на разстояние 
три метра една от друга. Двама мъже отива-
ли при гредите. Във всяка ръка държали по 
една брадва. Завързвали очите на мъжете. 
И те работели с двете ръце едновременно, 
съревновавали се кой по-бързо ще отсече 
гредата. Но това не е всичко, те трябвало 
така да я отсекат, че тя да падне точно върху 
редом стоящата и да я повали.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

ПрекрасниТе 
Празници на ведрусия
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Лияна ФЕРОЛИ

Всичко е числа, 
казвал Питагор, и те, 
като всичко друго, 
имат своя вибраци-
онна структура и на 
всяко число съот-
ветства определена 
вибрационна чес-
тота. А подредени в 
определени редове 
и съотношения, чис-
лата влияят върху 
всички аспекти на 
битието. Нещо пове-
че, заедно със звука, 
светлината и водата 
подържат вселенска-
та хармония.

П и т а г о р е й ц и т е 
твърдели, че елемен-
тите на числата са 
елементи на всички 
същества, че небето 
е число, че душата 
също е число. Изоб-
ретателните им про-
зрения разделили 
света на елементи от 
по три, четири и се-
дем части и така стиг-
нали до забележи-
телни открития, като 
например квадрата 
на хипотенузата, де-
сетичната система и 
законите на матема-
тическите съответс-
твия. 

Съвременната на-
ука, която може да 
определи даден цвят 
посредством броя 
трептения, живото 
същество посредс-
твом броя на хромо-
зомите му, а даден 
метал посредством 
числото на атомното 
му тегло, потвърди 
интуитивните про-
зрения на Питагор и 
учениците му. А аст-

Кирил КИРИЛОВ
гр. Варна

Всяка година се срещат ръко-
водителите на страните от Г-20, но 
светът станал ли е по-добро място 
за живеене. Представете си, че ако 
вместо тях – управляващите от Г-20, 
се срещнат майките им. Ако до май-
ката на Обама седне майката на Бен 
Ладен, майката на Путин...

Майката е проводник на живота 
на земята. Майката с любов и не-
жност отглежда онова микроско-
пично семенце, докато тръгне са-
мостоятелно в живота. До времето, 
когато си замине от този свят, тя 
крепи с най-добри и градивни мис-
ли и чувства плода на своята любов. 
Коя майчина любов би изпратила 

сина си да воюва, умира, взривява, 
да бъде терорист? Няма такава май-
ка!

Няма по-голяма сила от майчи-
ната любов. Само майките могат да 
спрат настъплението на тъмните 
сили, които са завладели синовете 
им. 

Простете ни, че след като ни да-

дохте живот, сега искаме от вас и да 
го запазите.

Простете ни, че вместо да ви се 
поклоним, ние ви обличаме в черно 
и ви караме да изпитате най-голя-
мата мъка на земята – да погребва-
те рожбите си, загинали в безсмис-
лени войни, терористични атаки...

Сега сме паднали на колене пред 
вас, не смеем да ви погледнем в 
очите, не смеем да погледнем побе-
лелите ви коси, не смеем да помо-
лим за прошка, но ви молим – спа-
сете ни!

Само вие можете да спрете тър-
калящата се снежна топка, която ще 
ни затрупа всичките.

Майки, обединете се в името 
на живота!

Навлизаме в равновесието и 
съвършенството на тройката

Майки от всички 
страни, обединете се!

рологията на розен-
кройцерите обясня-
вала и вътрешните 
пространства с ези-
ка на математиката. 
Според тях в човеш-
ките инстинкти е за-
ложена пряка връзка 
между математиката 
и красотата.

Според Учителя 
Петър Дънов, като 
количествени вели-
чини, числата имат 
свое силово поле и 
крият велики тайни. 
Заедно с музиката 

са езикът 
на приро-
дата и са в 
о сн о в ат а 
на миро-
зданието. 
Макар и да 
изглеждат 
отвлечени 
величини, 
п о д о б н о 
на буквите, 
те прите-
жават спе-
ц и ф и ч н и 
вибрации, 
когато се 
изразяват 
г е о м е т -

рично. Като че ли по 
този начин се матери-
ализират. Графично-
то изражение на чис-
лата от едно до девет 
крие интересни изне-
нади: 1 представлява 
точката, 2 – линия-
та, 3 – триъгълника, 
най-простата повър-
хнина, 4 – обемът и 
твърдостта. 1 създа-
ва нещата, 2 ги раз-
вива, а 3 ги прилага. 
1 е умът, 2 - сърцето, 
3 – волята.

Който разбира 

смисъла на числата 
от 1 до 10, той е раз-
брал смисъла на жи-
вота, казва Дънов, 
защото числата и 
геометрическите фи-
гури представляват 
азбуката на Божест-
вения свят. А човек е 
една математичес-
ка формула, той е 
направен от числа.

След броени дни 
преминаваме от 
двойката на 2009 г. 
/2+0+0+9=11; 1+1=2/ 
към 3 на 2010 г. 
/2+0+1+0=3/. От най-
трудното, дуалис-
тично, конфликтно 
число, в което има 
отстъпване - към 
числото, което е ре-
зултат, радост, опти-
мизъм, талант, добър 
вкус, хармония, рав-
новесие.

Числото три сим-
волизира детето, лю-
бовта, мъдростта и 
истината. Носи благо-
слов, носи спасение. 
Числото три симво-
лизира триъгълника. 
То е неутрално чис-
ло. Означава завър-

шен процес. Число 
на примиряване и на 
изкупление. Посока, 
към която трябва да 
се движим. Човек е 
страдал и чрез сми-
рение е заплатил 
всичко. То е третото 
лице на Божествено-
то, мястото, до което 
си дошъл, най-близ-
ката станция. Три е 
закон на равнове-
сие. 3 е по-мощно 
число от 6. С три се 
върши повече рабо-
та, отколкото с 6. 3 
е хубаво и късмет-
лийско число. То е 
Любовта, Вярата, На-
деждата. Меко число. 
Три е есен.

Ако рожденото 
число на човека е 
тройката, то благо-
приятства интереса 
и стремежа му към 
изкуство, хармония-
та и равновесието.

3 е цифра на 
с ъ в ъ р ш е н с т в о -
то, най-свещената 
цифра. Тя се свърз-
ва със Слънцето и 
с богинята Атина. 
Материализира се в 

триъгълника, знак 
на върховното бо-
жество. Вселената се 
определя от цифрата 
3, твърди Питагор. 
Три е всичко, добавя 
Аристотел. Дълга е 
поредицата от трой-
ки в реалността на 
физическия свят: 3 
елементарни части-
ци, 3 състояния на 
материята, 3 изме-
рения на пространс-
твото, на времето, на 
основните цветове, 3 
царства в природата 
и т.н.

Всички големи ре-
лигии имат своята 
троица или триада.

Тримата влъхви 
донесли 3 подаръка 
на малкия Исус – зла-
то /чистата мисъл/, 
тамян /чистото сло-
во/ и смирна /чисто-
то дело/.

В човешкия ред 
триадите също не 
липсват: 3 власти, 3 
касти, 3 граматичес-
ки рода, 3 лица на 
глагола, 3 архитек-
турни стила и т.н.
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2010
– грандиозен космически 
фойерверк на промяната

Кризата през Новата годиНа 
с особеНа острота

Лияна ФЕРОЛИ

През новата 2010 
година, според аст-
рологичния разчет, 
предстои постепен-
но феминизиране на 
културата. Защото 
именно тя учи хора-
та да се грижат един 
за друг, да уважават 
майката Земя и да 
не се вълнуват тол-
кова от проблемите 
на властта и успеха. 
Духовното търсене 
ще стане не приви-
легия на фанатиците 
утописти, а основна 
цел в живота на хора-
та. Ще започнат да се 
формират нови кул-
тове и нови центрове 
за духовно възраж-
дане. Ще се възраж-
дат религиите, които 
се прекланят пред 
природата. Изобщо 
предстои невиждана 
политическа и духов-
на реформация.

И тъй като идва-
щата нова духовност 
трудно ще се вписва 
в старите учрежде-
ния и институции, 
предстоят и някои 
сблъсъци и продъл-
жаващи кризисни мо-

менти в тази посока. 
Астрологията сочи, 
че предстоят и някои 
кардинални религи-
озни и доктринал-
ни промени, както и 
спорове по духовни 
и нравствени про-

блеми. Започва и пе-
риод, в който наука-
та и религията ще се 
чистят от всичко, ко-
ето не съответства на 
епохата, намираща 
се под знака на гло-
балната екологична 
заплаха.

Месец януари, с 
необичайната комби-
нация между Марс-
Ю п и т е р - Н е п т у н , 
може да разрази се-
риозен междунаро-
ден скандал. Слън-
чевото затъмнение 
на 15 януари 2010г. 
може да симво-
лизира преломен 

ден, аналогичен със 
затъмнението през 
1999 г. Различното 
сега ще бъде това, че 
в бъдещото затъмне-
ние ще се окаже ми-
ролюбивата Венера, 
която ще даде шанс 
да се запази мирът. 
Но определени сан-
кции и икономичес-
ки стълкновения са 
неизбежни.

През пролетта на 
2010 г. пък, когато 
Юпитер и Уран ще 
влязат в Овен, хора-
та ще престанат да 
удържат своето не-

доволство. Бедните 
ще се вдигнат на бор-
ба, осъждайки прави-
телствата и ще искат 
от тях вземането на 
спешни мерки. Тези 
събития ще превър-
нат 2010 г. в кулмина-
цията на 20-годиш-
ния период, в който 
Юпитер, заедно с 
Уран, са в опозиция 
към Сатурн. Плутон 
пък ще навлезе в на-
прегната Т-квадрату-
ра с тези три планети 
в кардиналните зна-
ци, което също прави 
годината решаваща 
за драстични проме-

ни и нови начинания, 
както това преди го-
дини е предизвикало 
Великата депресия. 
А слънчевото за-
тъмнение през юли 
може да провокира 
значителен финан-
сов срив в световен 
мащаб. Плутон в Ко-
зирог предполага не 
само банкрут на ре-
дица корпорации, но 
и падане на много 
правителства с гла-
воломна бързина.

Лунните цикли на 
прогресивния хорос-
коп на съвременното 
човечество през 2010 
г. показват, че хората 
могат да станат лесна 
жертва на ксенофо-
бията /страх и омра-
за към чуждото/ и 
страх от радикални-
те идеи, както беше 
през 20-те, 50-те и 80-
те години на 20 век. 
Така Хитлер дойде на 
власт по време на Ве-
ликата депресия.

Кризата през 2010 
г. ще бъде предизви-
кана от религиозни 
конфликти по света, 
подсилена от сери-
озен икономически 
спад, глад и еколо-

гични бедствия. През 
2010-2011 година, ко-
гато Нептун влезе в 
хаотичните води на 
Риби, тези катастро-
фи ще предизвикат 
грандиозно обще-
ствено движение, ре-
волюции и безпреце-
дентен поток от бе-
жанци. Невярващият 
в астрологията пред-
сказател Джеймс 
Берк също предвиж-
да през новата годи-
на вълна от бедни бе-
жанци към развитите 
страни, предизвиква-
щи масови убийства. 
Това вече драстично 
ще промени предста-
вите за расизма и за 
взаимното оцелява-
не.

Затова, ако чове-
чеството съумее да 
излезе от 2010 г. в 
добра физическа и 
психическа форма, 
това ще означава, че 
е преодоляло най-
трудното изпитание, 
което му предстои 
в бъдеще. Стига да 
се научи да живее в 
хармония с майката 
Земя и да бъде един-
но. Но въпреки че 
идващата година ще 
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спъва духа на твор-
чеството, хората ще 
продължават да тър-
сят алтернатива на 
разрушителния и от-
чаян конформизъм. 
Затова контракулту-
рата, подобно на “ки-
берпънкарите” от 90-
те години на 20 век, 
ще продължава да се 
развива.

В края на 2010 г. 
съединението на 
Юпитер и Уран може 
да предизвика гран-
диозен космически 
фойерверк на про-
мяната, движения за 
реформи, предизви-
кани и от продължа-
ващата икономичес-
ка криза. нейният 
пик ще бъде от но-
ември 2010 до ав-
густ 2011 г., поради 
пребиваването на 
угнетяващия Сатурн 
във Везни. Така вто-
рото десетилетие на 
21 век ще предизвика 
създаването на нова, 
по-справедлива и 
ефективна световна 
икономическа и по-
литическа система, 
както и нови по-де-
мократични консти-
туции.

2010-та ще пока-
же, че наистина на 
“върха на копието” се 
крепи и свободата, и 
величието на възро-
дения човешки дух. И 
това, че оцеляването 
е възможно, дори и 
да се крепи на ръба 
на бръснача. Защото 
никой и нищо не е в 
състояние да отмени 
предопределеното.
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Поетичен поздрав от 
Литературен клуб – Врабево

ОРАНЖЕВ ХОРИЗОНТ
Маргарита Сяркова

Оранжев хоризонт. Оранжево небе.
Каква хармония! Каква магия
за уморените ни сетива
от чернобелия живот.
Но как ли този портокалов цвят
събира изгрева и залеза в едно?
Дори луната е с оранжев лик
във лятна тиха вечер.
Оранжев хоризонт. Оранжево небе.
Една оранжева любов ни буди рано
с усмивката на слънчевия диск.

СТАРИ КЪЩИ

Цветана качерилска

Стари къщи.
Надвиснали стрехи
 от спомени
  ги крепят.
Тихи дворове,
позабравили
стъпки,
 говор
  и смях.
Стари къщи.
Нищо не зная за тях,
но ме теглят
със скритата си омая,
с гъстото си мълчание,
с толкова спомени-
не за нас.

Стари къщи,
не разкривайте 
своите тайни…

ОСТРОВ

Христо Йоакимов

Последните лъчи на залеза -
светулка на деня
във идващия мрак.
Да тръгнеш към доброто на нощта,
напомня тя.
Като лодкар да бъдеш мъдър,
като фаропазача – верен.

Уважаема Редакция,

Вашият вестник „Родово имение” и нашият Литературен клуб отбе-
лязват еднаква годишнина от своето създаване - 4 години.
Пожелаваме Ви творчески ентусиазъм, многобройни читатели, устре-
мени към Доброто, Светлината и Любовта, които така щедро изпра-
щате чрез своите послания до всички нас!
Сърдечни благодарности за отзивчивостта Ви, вниманието и страни-
ците, които отделяте за нашия клуб във вестника!

Литературен клуб – с. Врабево, общ. Троян

БЛАГОВЕЦ
Злати Забойски  
стара Загора

По Благовец да си сега на село...
Да слушаш камертона на кълвача,
разлюшкал ореха стар на съседа
и тихо в двора бащин да прекрачиш.

Бръмчат пчелите, на зюмбюл ухае
и плаче за стопанина асмата,
подгонило опашка, кучето играе,
чертае кръговете на съдбата.

По Благовец да си сега на село...
Това е толкоз тъжно и излишно!
Трева и бурен всичко са превзели.
И слушаш само скръб, въздишки.

Остава ти сакралната утеха,
че прехвърлил 60-те 
                            се чувстваш още млад.
Събираш уморените си дрехи
и тръгваш към отровения град.

ГРАДЪТ

Димитър ШоПоВ, 
Пазарджик

Градът потъва в сладък сън, 
изпъстрен 
с приказни гирлянди от бели звезди, 
вятърът не спира, зъл и досаден, 
като гладен звяр попаднал на следи.

В мъглата с устрема на хищни птици, 
летят със гръм разкошни лимузини 
и техните безкрайни върволици 
напомнят сънища преди години.

Зад фасадата на блясък и разкош 
от някаква невиждана далечност, 

в тази свирепа и мразовита нощ 
живот и смърт се разминават с 
нежност.

А хората, след многовековен гнет, 
отново няма кой да ги пожали, 
напразно дирят в кофите за смет 
коричка хляб и чисти идеали.

Край тях, настръхнали и отънели, 
се скитат кучета на шумни орди, 
и те от мраз и грижи оскотели, 
и те без топлина и без надежди.

Мразовитата нощ бездушно отвява 
човешкия говор и кучешки лай. 
От ужас душата ми бързо изтлява, 
защото от болка сърцето ридай.

***
костадин ВакЛЕВ, 
Пазарджик 

Там, в гъстата гора 
плаче клетата сърничка, 
тежка мъка се събра 
в нежната й главичка.

Днес тук лакомият вълк 
грабна малкото сърне 
и вече за кой ли път 
си остава без дете.

Плаче клетата сърничка, 
как ще живее сега, 
че остана тя самичка 
в сърцето със тъга.

А, за малкото сърне 
тя плаче като дете.

С БОЛКА КЪМ ВЕЛИКИТЕ ПРЕДЦИ

Харалан НЕДЕВ

Изпитвам жал към Вас, деятели просветни, 
в забвение низвергнати /за страшен срам!/, 
след толкоз жар, борби и бурите безчетни, 
оставили със чест делата си заветни 
пред чистия олтар на Българския храм!

Изпитвам жал, че Вие днес сте непознати 
на нашия съвременник “пре-просветен” 
че Вашите дела остават непризнати, 
макар че с ум и с добродетели богати 
дарили сте любов до сетния си ден!

Изпитвам жал към Вас, радетели велики –
предци, творци на толкоз много светлина, 
макар по име и по образ разнолики, 
но с дух и с българска гранитна твърдина!

НЕ ПИТАй МЕ
Румяна сЛаВЕЕВа – гр. Момин проход

Не питай ме, че ще заплачеш.
Не моли ме, че ще остана.
Остави ме с мойта болка.
Отдавна със своята съдба аз споря...

Проклет да е, оня, който своята любов не иска.
Честит да е, оня, който за своята
любов живота си и всичко би потиснал.
Не питай ме, че ще заплачеш.

Не моли ме, че ще остана.
Остави ме с мойта болка,
и спомена във нея теб да гледам
всеки миг до края!

Ваня ДуШЕВа
***
Тази нощ летях високо.
Стигнах до звездата,
изгряла
при моето раждане.
Събуждането е болка.
Там, където бяха крилете.
Усетих колко тежи тялото,
но щом е мое,
ще си го нося,
докато животът го скрие
и аз освободена се завърна
при звездата си.
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афоризми
ани каТоНЧЕВа

* * *
От човешката ни олелия
няма нийде прокопсия,
даже и смъртта не е спасение
за човешкото ни изцеление.

* * *
Прекалено много се спряга 
думата „любов”, което показва, че 
тя губи своята тежест и значение.

канелия колева, гр. 
Пловдив
*****
Меден е въздухът –
всичко трепти –
птиците галят се с песни,
бели букети туптят.

Меден е въздухът –
всичко искри –
от красотата на слънцето,
от любовта на сърцето.

Меден е въздухът –
всичко шепти –
за сладостта на целувките,
за меда на очите ти.

СЪБуЖДАНЕ 

бианка ГЕНоВа – софия                

Рано, рано – във Зори
се събудих от Лъчи – 
пъстри, разноцветни –
във небето като Злато

Слънчицето свети!

Устремена към Деня
пъргаво подскачах,
някой щедро се засмя,
сладко ме закача:
“Хубава си бяла моме,
кой те изрисува?

- Много питаш господине -
по-добре кротувай!”

И така денят ми почна
с весели шеги –
знаех си, че днеска всичко
мен ще ми спори!

После бягах по тревата
за да събера
капчиците на водата
в бялата роса...

Мислех си – “О, Боже, Боже
колко си Велик!
Всичко хубаво си вложил
в този чуден миг!”

Тъй добра и ободрена
скачах под дъжда,
Слънцето и то ме гледа
с нежна топлина!

На лицето ми красиво
слага малко тен,
аз усмихвам се щастлива –
кой е като мен!

ЗА БОЛКАТА

Росица ТоМоВа

От спомени боли, боли от 
истини,
мечтите разболяват и лекуват,
в косите ситен сняг вали, но
                                       истински
сърцето срещнало сърце ликува.

Боли пред срещите,
след срещите боли
и парещ спазъм гърлото
                            приклещва,
солените сълзи са тъй
                            горещи,
и кой ли в този миг 
                            за тях се сеща.

Ако не можем да обичаме.
Ако не можем песен да запеем,
ако на мъртви клони
                            заприличаме,
защо ни е тогава да живеем.

“ Иде Световната Майка” 
РуМЯНа РусЕВа

Днес сред ужасите на глада, страха и  
на тегла от бедствия, войни за пръв 
път от години се издига женски глас, 
за да извика: “Спрете и простете!” 
Жените в света се вдигнаха в борба 
за човешки права и свобода на честта, 
за да отхвърлят оковите древни, 
да разбулят тайните свещени и да 
кажат в глас:” Ето, аз съм Жена!”, 
защото Бог така ме избра и съм 
сътворение красиво, заслужаващо 
възхвала, а не обреченост да бъда 
във вечните окови на смъртта... 
Когато бях момиче, баща ми свят 
наричаше ме “малка майко”, за  
да се науча да не бъда робиня на  
страстта, а проявление божествено, 
което има нужда от съхранение и  
уважение, а не само от оскръбление. 
Девица скромна бях избрана за своя 
годеник свещен, приел ме в лоното 
на любовта с ухания, жасмин и ласки, 
за да изпитам радостта от това, че 
съм жена ,съпруга и любовница 
в страстта, родила ни безброй деца. 
Децата, те са рожба на Духа, когато 
Той ни води в радостта за да изградим 
света на родители-деца – всичките 
в синхрон – космически кълба.

БРАЗДАТА
На българите от Западните 
покрайнини

Петя ЙОТОВА

Някой някога теглил гранична бразда 
и отсякъл от цялото част. 
И десетки години - вече в чужда страна 
наши братя живеят без нас.

Черна граница реже живота на две –
къщи, черкви, дворове, нивя... 
А нещастните майки не стигат дори 
и до гроба на своите деца.

Да са българи - тази трагична съдба
носят твърдо и с чест - от деди...
Те отломка са родна във чужда среда,
непотърсени, клети, сами.
Те заточеници са на своя земя -
парадоксът е верен, уви!
И животът им чезне, насила стеснен,
между граница и планини.

Много драми човешки и мръсни игри 
и до днес помни тази бразда, 
но не може тъй лесно да ни раздели –
та родината в нас е една.

И един народът от двете страни, 
и една е - една е кръвта... 
Любовта тази граница ще заличи –
тук сме свои сред свои сега.

* * *
Когато някой говори за работа, 
обикновено не става дума за него.

* * *
Всички хора по земята трябва да 
се стремят да се обединят в едно 
задружно семейство, че да се опази и 
тя от печал, поквара и безразсъдства.

* * *
Между хората съществува сладка 
лъжа и горчива истина със 
солени резултати.

* * *
Вглеждайки се в чуждите 
проблеми, ние често забравяме 
за своите, както и за грешките.
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Цвети  Н. СТОЯНОВА, София 

Имало едно време един много алчен 
и също толкова зъл цар на име Ка-
намир, който живеел в замък, целия 
от камък, в чиято градина нямало 

цветя, а само камък и мъгла. Нямало цветя и 
в мечтите му, нито в сърцето му, превърнало 
се в камък, досущ като тези в градината. Той 
управлявал своенравно и жестоко хората от 
народа си, така сякаш са безчувствени камъ-
ни и имат каменни сърца като неговото. Зани-
мавал се предимно с добив на злато, сребро 
и диаманти, за да напълни вече препълнена-
та  хазна в замъка, без да се грижи за народа 
си, без да вижда мъката в очите им, нито пък 
сълзите им. Изгарял тревните площи, гонил 
птичките, сечейки дърветата от уханните 
гори, а най-много ненавиждал цветята, кои-
то често късал и захвърлял нанякъде. 

Това не се нравело никак на хората, още 
по-малко на Eстела – най-красивата девойка 
в царството. Естела обожавала цветята, по-
неже самата тя имала душа чиста, вълшебна 
и добра като на цвете. Тя живеела в малка 
схлупена къщурка в самия край на царство-
то, където с любов отглеждала в градинката 
си  цветчета и овощни дръвчета. Било там, 
в градинката, и най-прекрасното и бисерно 
езеро на света – почти толкова прекрасно 
и бисерно, колкото очите й. А русите й къд-
рици дотолкова приличали на преплетени 
слънчеви  лъчи от злато, че хората често мис-
лели, че зърне ли я царят, ще да я помисли за 
кюлче злато.       

Други хора пък смятали, че тя е тяхното 
спасение. Само с поглед разтуптявала и раз-
топявала мъжките сърца и често и преди я 
съветвали да се запознае с Канамир, счи-
тайки, че е единствената, която може да го 
промени. Естела обаче не желаела да живее 
в мрачния замък, изпълнен със сивота, без 
нито едно цвете като тези в градинката й. 
Често се смущавала от хорските молби, след 
което побягвала към схлупената си къщурка, 
която я приютявала далеч от хорската суета. 

Така направила и последния път, но не из-
лязла дни наред, а хората се разтревожили. 
Знаели те, че със своята крехка душа трудно 
понася злодеянията на царя и често и преди 
я били виждали да плаче на езерото, за кое-
то впрочем се чудели да не би да е от сълзи. 
И те тъгували, защото много я обичали – тя 
била като светло слънце в черните им дни. 

Ядосали се хората на царя и 
отишли при него:

- Ти искаш да убиеш 
най-красивото цве-
те в царството! Това 
похвално ли е, царю 
честити? Не виждаш 
ти тъгата, а само пиеш 

руйно вино и ядеш 
вкусни пити! - укорили 
го те.  

- Казал съм аз невед-
нъж, че мразя цветята. 
Как смеете вий госпо-
даря си велик тъй да 

Цветето, което 
никне и от камък

корите? Къш! - ядосал се царят.  
- Не цвете, а жена, по-красива от цвете 

ще убиеш за малко, а ще бъде много жалко. 
Твоята жена предаде богу дух, като другите 
предишни, но вземи Естела, направи я ти ца-
рица, не прави мечтите й на  

прах и пух, даже без да я познаваш. Не 
бъди за молбите ни ти вечно глух, така да ни 
се подиграваш! – казали хората с надеждата, 
че тя ще успее да разтопи леденото сърце на 
господаря им.

- Ха, ха, ха! – изсмял се Канамир. – Къде е 
таз Естела, красотата на цветята взела и по-
красива и от Слънце, и Небе? Да видим дали 
ще завладее моето сърце! – продължил да се 
присмива царят. - Утре ми я доведете и в слу-
чай, че не ми хареса, главите си пазете! – за-
повядал той.

На другия ден я заварили пак да рони гор-
чиви сълзи на езерото. Ето, виждате ли, за-
явил  един селянин - казах ли ви аз, че тя е 
вълшебница и езерото е от сълзи. Тя ще ус-
пее да срази злото в Канамир. И я отвели ... 

Царят, щом я зърнал, възкликнал:  
- Къде го намерихте туй съкровище? Тя е 

по-ценна и от златото в хазната ми безценно!  
- Ето, казах ли ти, че ще я помисли за кюл-

че злато - прошепнал един човек в ухото на 
друг, докато силен вик не прекъснал шепота.  

- Тя ще бъде моята жена! Но ще я обикна, 
както с диамантите в хазната ми се свиква - 
заявил той и тъй и сторил. Обяснили му хо-
рата, че Естела не може да живее в сивота и 
в мъгла, без любов, цветя, птички и бистра 
вода, но Канамир не обърнал внимание на 
думите им, а тутакси ги изпъдил от сватбата, 
за да се усамоти с нея.

Не след дълго царицата го дарила с най-
прекрасен син, за когото царят не могъл и да 
мечтае. 

Разнесла се мълвата чак до другите стра-
ни, че Канамир има най-красивата жена на 
света. Славата на Естела растяла, но тя сама-
та вехнела с всеки изминал ден.

В една сряда дошъл на гости в замъка вла-
детелят на съседната страна, в която цве-
тя растели на воля, реки бушували игриво, 
птички пеели звънливо, а хората живеели 
щастливо. Той бил дошъл да поиска ръката 
на Естела от Канамир.

- Не! - отсякъл царят. - Тя е  моята жена!
Царят на име Нурон, щом я видял, се влю-

бил още повече в нея и заявил:
- Тогава война ще има!
- Знаеш ти, че моята войска по-многоб-

ройна е от твоята и ще паднеш ти сразен, на 
тежките вериги в плен! - викнал Канамир с 
лека почуда в гласа си, понеже не познавал 
по миролюбив владетел от Нурон. - За една 
жена ли? Обявяваш ми война, така ли? – за-
питал той. 

- Ти не я обичаш даже. Господ теб ще те 
накаже! Война да не е, да не проливаме не-
винна кръв, ще те оставя да си в гордостта си 
жалка пръв! Но ще сключим с теб едно спо-
разумение - синът ти в моята страна ще взе-
ма, ако Естела от мене ти отнемеш. Както ти 
навремето отвлече другата ми  дъщеря без 
предупреждение - заплашил Нурон. 

- Няма да я дам! А синът ми няма как да 
вземеш и да ме  затвориш в тоз капан! -  бил 
категоричен Канамир. 

- Тогава нека след време цвете от сълзата 
ти роди се в камък и ще падне твоя мрачен 
замък с погром, затуй, че влизаш ти в сърце-
то й с взлом и правиш я нещастна!

Изсмял се пак злокобно царят, знаел той, 
че няма как цвете да поникне в каменната му 
градина, нито пък той самият да заплаче като 
клето сираче, и го отпратил. 

Минали години, но споменът за Ну-
рон не оставял сърцето на Естела 
спокойно и тя плакала ли, плакала. 
Нурон също тъгувал за нея и не се 

забравяли. Често си пращали писма по бели-
те гълъби, а любовта им била по-силна от же-
ланието на Канамир да господства над всич-
ко и над всички, по-мълниеносна от мълния, 
по-ярка от слънцето, а мъката им вместо да 
намалява, се увеличавала с всяка измината 
минута, докато не предали богу дух, в един и 
същи час, в един и същи мрачен есенен ден с 
дъждовни капки от елмаз.

Разтопило се от мъка сърцето на Канамир 
и отишъл да погребе Естела в каменната си 
градина. Чувствал се така, сякаш бил изгубил 
най-скъпия си диамант,

и проронил една сълза на гроба й. В миг от 
камъка поникнало цвете и му проговорило: 

- Ти уби Любовта, а аз тук съм да поправя 
таз злина! 

И замъкът почнал да се руши. Рушил се за-
мъкът и затрупвал всичко. Хукнал първород-
ният им син да се спасява, през падащите ка-
мъни бързо да минава. Натъкнал се на цвете 
чудновато, откъснал го и продължил да бяга. 
Бягал ли, бягал, а в ума му танцували спо-
мените от разказите за онази чудна страна, 
където жарко слънцето грее и сладкогласно 
птички пеят. И натам той бягал. Не искал  да 
живее повече в мрака. А когато стигнал  в 
страната на покойния Нурон, намерил дъще-
ря му и й подарил цветето прекрасно.

Влюбили се те, вдигнали сватба за чудо и 
приказ и  заживели щастливо, а цветето не 
вехнело, защото било вечно.

А какво станало с царството на Канамир 
ли? След като той бил затрупан от собствени-
те си камъни, царството на Нурон превзело 
страната му, понеже синът му се оженил за 
дъщерята на Нурон. На Естела и Нурон из-
дигнали паметник от белоснежен мрамор и 
двата народа заживели щастливо като един 
народ в пълно съгласие и мир. 

И разцъфтявала ден след ден досущ като 
цвете новата голяма страна. 

А защо ли онова малко, но вечно цвете ус-
пяло да направи толкова много? 

Защо успяло да победи злото?
ЗАЩОТО БИЛО ЦВЕТЕТО НА ЛЮБОВТА 
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