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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема
(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им осигурява чиста,
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи
им радост и здраве, запазва любовта в семействата
и води до независимост от менящите се социални и
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива
максимално заложбите и дарованията им, за да израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята
парична стойност, ставайки безценно за децата и
внуците.

Несъвършенството е реалната ни несвобода
С концерт на
етно-джаз
певицата
Ивелина
Балчева завърши
честването на 132годишнината
от
Освобождението
на България в Кърджали. Любимката
на народа вече 26
години
облъчва
феновете си с невероятния си глас,
съчетаващ дълбок
лиризъм и изключителна дълбочина на чувствата.
Разбирането й за

музиката и изкуството въобще като
променяща се динамично реалност
я прави изключително модерна и
съвременна. А с
изк лючителните
си вокални и артистични данни и
с широкото си амплоа, включващо
фолк, джаз, поп
и рап, тя успява с
лекота да задържи
интереса на меломаните към нея,
в това число и на

най-младите. За това
й помагат и нейните широки интереси,
включващи музикална психотерапия, езотерика, медиативна
методика и др.
Явно музиката за
вас, г-жо Балчева, е
нещо много повече
от забавление?
- Това е било известно още в зората на
човечеството, а сега
само го преоткриваме.
Продължава
на стр. 11

Тамара
–
О

ИЗСЛЕДВАНИЯТА
ВЪРХУ ЖИВОТНИ,
ХРАНЕНИ С

ГМ

Интервю с Ирина
Ермакова, доктор на
биологическите науки

Досега учените не
могат да кажат единодушно дали генетично модифицираните (ГМ) продукти
са опасни за човека.
Нужни са сериозни
независими изследвания. Но зад “храните
Франкенщайн” стоят
големи пари, а да се
намерят средства за

тяхното изучаване е
много трудно. С този
проблем се сблъскаха и руските учени,
сред тях водещ е научният сътрудник на
Института РАН Ирина
Ермакова. Тя проведе
поредица от експерименти върху плъхове, но не й позволиха да ги завърши:
прекъснаха финансирането.
Продължава на
стр. 14

На 29 март (понеделник) 2010 г.
от 18 часа в Габрово, в Интернет
център на Регионална библиотека “Априлов – Палаузом”, ще
бъдат представени най-новите
книги на ИК “Новата цивилизация”.
На срещата ще присъстват
акад. Атанас Панчев – издател
на в. “Родово имение”, и Тодор
Ялъмов – зам.-председател на
НГИК “Петър Димков”.
Поканват се всички наши симпатизанти и читатели да присъстват.
Вход свободен

територия на духа
Надежда БЕЛЕВА

Картините на Тамара Пенчева ни въвеждат в един творчески свят, близък и понятен и
за непрофесионалиста. Прости
и мъдри са притчите й за природата и човека. И именно тук
е може би силата на това директно, отворено художествено внушение, което те кара да
проектираш себе си сред нейния удивителен микрокосмос.
Три са основните теми, които
художничката интерпретира:
природата, човекът, музиката.
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ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в. “Родово имение”?

618

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618

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

И трите силно въздействащи. И все пак – творческата
сила на Тамара е в пресъздаването на природата, която „измива” възприятията
до тяхната свежест. Нейните

платна дишат девствения
въздух на върховете, където
пасторалното е само емоционален намек.
Продължава на стр. 3

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ПРЕДУТРИННИ ЧУВСТВА
Анастасия още спеше. А над безкрайната сибирска тайга светлееше предутринното небе.
Този път аз се събудих пръв, но продължавах
тихо да лежа до Анастасия на спалния си чувал,
любувайки се на умиротвореното й красиво лице
и на плавните очертания на фигурата ù. Те ставаха все по-различими в меката небесна светлина
на настъпващото утро. Добре, че този път тя бе
решила да нощуваме под открито небе – сигурно
знаеше, че идващата нощ ще бъде тиха и затова бе
постлала да спим не в уютната ù землянка, а край
входа й. На мен ми сложи донесения още в предишното ми пребиваване в тайгата спален чувал,
а до него си направи красиво легло от суха трева
и цветя.
Как чудесно изглеждаше тя сега на тази постеля
в тайгата, облечена с тънката ленена рокля до коленете, която й бях донесъл като подарък от читателите! Може би сега я облича само заради мене.
Колкото е по-студено в гората, толкова повече
суха трева трябва да се постели – нали в копа сено
и през зимата не е студено. Дори обикновен човек,
не кален до такава степен като Анастасия, може да
спи в сеното без топли дрехи. Аз съм го опитвал.
Но този път си лежех върху спалния чувал. Лежех
си, гледах спящата Анастасия и си представях как
тази картина би изглежда в художествен филм:
Дива поляна в дебрите на безкрайната сибирска тайга. Предутринната тишина нарядко се нарушава от едва чутото шумолене на клончетата
по върховете на величествените кедри... И една
красива жена безгрижно спи на постеля от треви
и цветя. Дишането й е равномерно и почти не се
чува; вижда се само как едва-едва помръдва тънка тревица, допряла се до горната ù устна, когато
тя вдишва и издишва целебния въздух на сибир
ската тайга.
Никога досега не ми се бе случвало сутрин да
видя Анастасия, спяща в тайгата – тя винаги се
събуждаше първа. А сега...
Не можех да й се нагледам! Като се надигнах
внимателно и се подпрях на лакът, аз продължих
да съзерцавам лицето й, замислих се и започнах
да си говоря наум:
Ти си все тъй прелестна, Анастасия! Скоро ще
станат десет години, откакто се запознахме. Аз,
разбира се, за това време остарях, а ти почти не си
се променила. Дори бръчки не са докоснали лицето ти. Само дето в златните ти коси се е появило
едно бяло кичурче. Явно, случило се е с теб нещо
необичайно.
Съдейки по мащабната кампания, разгърната

срещу теб и твоите идеи, по изказванията в пресата и сред чиновническите структури, нещо се
мъти в стана на тъмничките. На мен се мъчат да
досаждат, а с какво огромно удоволствие биха се
докопали до тебе! Но явно, ръцете им са къси…
И все пак, ето на, бял кичур се е появил. Но с
нищо не разваля красотата ти необичайна. Знаеш
ли, сега дори е модно отделни кичури на косата
да се боядисват в най-различни цветове? Нашата младеж смята, че като се изсветли изкуствено
някой и друг кичур, това е модерно и красиво. А
на теб не ти трябва фризьорско ателие – сам си се
появи. И белегчето от куршума, който изстреляха
в тебе, почти вече не личи.
Предутринното небе светлее все повече и повече и малкият белег на слепоочието ти не се вижда
дори от най-близко разстояние – скоро съвсем ще
изчезне. Ето, ти спиш сладко тук, на чист въздух, в
света на тайгата, а там, в нашия свят, стават много
важни събития. Изследователите им ги наричат
“информационна революция”. Дали благодарение
на тебе, дали поради повелята на собствените си
души, хората от нашия технократичен свят почнаха да създават родови имения, да облагородяват
земята. С цялата си душа те са приели именно твоя
образ, Анастасия, прекрасния образ на бъдещето
на своето семейство, на родината, а може би и на
цялото световно устройство. Хората те разбраха и
вече сами строят това удивително бъдеще.
Аз също се мъча да разбера. Старая се, доколкото мога. Засега още не съм разбрал докрай какво
си ти за мен. Научи ме книги да пиша, син ми роди,
знаменит ме направи, върна ми уважението на дъщеря ми – много направи. Но не това е главното.
Най-важното е някъде другаде. Може би, някъде
вътре в душата се таи.
Ти знаеш ли, Анастасия, никога не съм говорил
за отношението си към тебе – нито на теб съм го
казвал, нито на себе си. И, въобще, през целия си
живот досега аз на нито една жена не съм казал
“обичам те!”. Не съм го казвал не защото съм безчувствен, а защото считам тия думи за странни и
безсмислени. Та нали, ако някой обича истински,
тази любов към любимия би трябвало да се прояви в дела? Ако трябват думи за доказателство,
значи няма истински, осезаеми действия. А нали
именно действията са главното, а не думите?
Анастасия леко помръдна, въздъхна дълбоко,
но не се събуди. И аз продължих да ù говоря в
себе си:
Нито веднъж не ти споменах за любовта си към
тебе, Анастасия. Но ако би ме помолила да сва-

Владимир Мегре

КОИ СМЕ НИЕ?

Библиотека “Звънтящите кедри”

Тази книга е разказ на необикновена жена, притежаваща дар
за изцеление на душата и тялото на човека.

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

Цена 7.00 лв.
9 789548 365291
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Заявка и поръчка на
горепосочените книги
може да направите на
телефони: 02/962 16 85 и
0888 693 359, както и на
e-mail: rodimenie@abv.bg
Книгите на ИК “Новата цивилизация” щи намерите и във верига книжарници “Хеликон”, “Пингвините” и “Сиела”.

ля за тебе звезда от небето, то бих се изкачил на
върха на най-голямото дърво, бих се засилил от
последното клонче и към тази звезда бих скочил!
Ако полетя надолу, то, падайки, бих се хванал за
някой клон и пак нагоре - и отново бих скочил към
звездата. Ти не си ме молила да ти свалям звезди,
Анастасия. Ти ме помоли само книжки да напиша.
И аз ги пиша. Е, не винаги излиза добре. Понякога падам надолу. Но нали, все пак, още не съм ги
завършил? Все още не съм написал последната си
книга. Ще направя всичко възможно да ти хареса!
Миглите на Анастасия трепнаха, по страните ù
се яви лека руменина и тя отвори очи. Ласкав поглед на сиво-сините й очи!… Боже, каква топлина
излъчват винаги тези невероятни очи, особено
като са тъй близо!
Анастасия ме гледаше мълчаливо и очите ù
блестяха, като напълнени с влага.
– Добро утро, Анастасия! Вероятно за пръв път
спиш толкова дълго, досега винаги се събуждаш
първа – казах аз.
– И на теб добър и прекрасен ден, Владимире! – тихо, почти шепнешком отвърна Анастасия.
– Иска ми се още мъничко да поспя...
– Нима не си се наспала?
– Наспах се, при това много добре. Но един
сън... Толкова хубав бе сънят предутринен.
– Какъв сън? За какво беше?
– Присъни ми се, че ми говориш нещо. За някакво високо дърво, за звезда, за падане и пак отново нагоре... Думи за дърво, за звезда, но като че
ли бяха думи за любов.
– Сънищата често са неразбираеми. Каква връзка може да има между едно дърво и любовта?
– Връзка има между всичко и смисъл велик. Тук
са важни чувствата, а не думите. От сутринта денят ми подари чувство необичайно. Отивам да го
поздравя и прегърна.
– Кого да прегърнеш?
– Прекрасния ден, поднесъл ми необикновения подарък.
Анастасия бавно стана, отдалечи се от входа на
землянката няколко крачки и ...
Тя винаги така прави сутрин – своите особени
гимнастики. Ето и сега – разтвори ръце встрани и
малко нагоре. Секунда-две погледа в небето – и
изведнъж се завъртя! После се засили и направи
своето невероятно салто. И пак се завъртя. А аз,
лежейки на своя спален чувал до входа на землянката, се любувах на устремните движения на
Анастасия и си мислех: “Гледай ти! Уж не е момиче
вече, а как бързо, красиво и енергично се движи,
също като млада гимнастичка. Интересно как е
почувствала какво си говорех наум, докато спеше?
Може би трябваше да си призная”. Затова викнах:
– Анастасия, това не е било обикновен сън.
Тя изведнъж спря като закована на поляната,
после стремително се превъртя няколко пъти и
като се оказа до мен, бързо седна на тревата и радостно заговори:
– Не е било обикновен сън? А какво му е необикновеното? Казвай веднага! И всичко. От игла
до конец.
– Ами, разбираш ли, аз също мислех за онова
дърво. Говорих си наум за онази звезда.
– Кажи ми, откъде намери такива думи? От какво се раждат такива думи?
– Навярно чувствата ги пораждат?
Разговорът ни бе прекъснат от вика на Анастасииния дядо:
– Анастасия! Анастасия, чуй ме веднага, разбери!
Анастасия скочи и аз бързо станах.
Владимир МЕГРЕ
„Новата цивилизация”
Превод М. ДОНЧЕВА

Изкуство, култура

Тамара –
22 - 28 март 2010 г.

територия на духа

Продължава
от стр. 1
Планината е основен „персонаж”, а не
изобразителен фон
– тя покорява със
своето величествено
присъствие и мощ. И
камъните, камъните
на Тамара! Те не са
композиционен ариергард, тъкмо обратното – те „повеждат”
картината, те са нейният преден план,
внушаващ вековеч-

на
непоклатимост.
И сред тази каменна
твърд е ситуиран човекът – дребен, на
пръв поглед незначителен, лишен от индивидуалност. Но това е
само повърхностната
привидност – той не
е обезличен от големите обеми. Защото
човекът и природата са двете страни
на едно хармонично
цяло. В „Изкачване
на Мусала” човекът
сякаш е вдъхновен

от дързостта на планината. И както казва художничката в
едно от интервютата
си, планината провокира
човешките възможности да
преодолееш себе си,
усилвайки жаждата
за живот. Това конкретно внушение неусетно
преминава
в едно всеобемащо
пантеистично чувство. В този смисъл не
са случайни и паралелите с творчеството на Рьорих.
Особеност в платната на художничката
са нейните „светещи”
багри. Смелостта при
ярките
съчетания
понякога е толкова
необичайна, че граничи с експресивен
експеримент. В този
контекст не може да
не ни възхити „Утро в
Калоферския балкан”,
където слънчевите
съчетания звучат като
колоритно вълшебство. Както и „Портрет

на брат ми”, изпълнен най-неочаквано
в наситено зелено,
толкова несвойствено за този жанр. Но
безупречно портретувано, платното не е
повлияно от някаква
модна тенденция, а
явно е подчинено на
вътрешното усещане
за човешката индивидуалност и дух.

Повече от 30 години Тамара Пенчева с любов събира
писаното за траките.
Нейният особен интерес към тракийската култура и традиции е продиктуван
от оная необяснима
мистика,
провокираща творческото й
въображение по посока другите светове.
Поредицата картини,
посветени на Орфей,


е подчинена на една
кубична образност,
където се смесват няколко свята – земя,
небе и море. А оттам
и Звездният Орфей и
Земният Орфей. Великият учител на тракийската древност,
който въвежда култа
към Слънцето и за-

ра приема като свое
верую и вече години
наред животът й е
свързан с хор „Евера”.
Песента, поезията, но
най-напред рисуването. То е вдъхновение свише, пряк път
към самопознанието
и познание за хармонията между земното

бранява човешките
жертвоприношения,
се превръща в един
от най-светлите й
персонажи. Този образ е тясно свързан
и с другата любима
тема на авторката
– музиката. Музиката е най-висшето от
всички изкуства, тъй
като е най-пряката
връзка с висшите светове. Тази мисъл на
Учителя Дънов Тама-

и божественото. Една
територия на духа,
в която Творецът се
изявява чрез нас.
Цялото творчество на Тамара е удивителен пример за
адекват между художник и личност,
който ни въвежда в
едно светло и спокойно размишление
върху човешкия дух
и неговите проекции
във всемира.

Родов корен



22 - 28 март 2010 г.

ВОЙНИКЪТ –
СТРАТЕГ НА БОЯ

ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ВОЙНИКЪТ – ОРЪЖИЕ И МИШЕНА
На 01.08.1914 г. Германия обявява война на Русия, а два дни след това
обявява война и на Франция. Избухването на тази кървава касапница
води до мобилизиране на 74 милиона души, като в нея взимат участие 28 държави, близо 2/3 от населението на земята, и загиват над
10 милиона войници, а 20 милиона остават осакатени, други милиони изпадат в крайно тежко положение.
България е въвлечена във войната въпреки големите протести
на целия български народ против войната и сериозното предупреждение на Александър Стамболийски към монарха: “Ако посмееш да
въвлечеш страната ни в тази война, ти ще загубиш не само престола си, но и главата ти ще се подмята по софийските улици”.
Поради мъжественото държание на Стамболийски и това, че е нанесъл обида на царя, то същият наказва Стамболийски на 101 години
затвор /Вечна присъда/.
На 08.10.1915 г. Фердинанд присъединява България към Тройния съюз.
На 10.09.1915 г. монархът издава указ № 7 за всеобща и пълна мобилизация на цялата българска армия, за реквизиция на храни и каруци.
И така редник Ангел Петков Шуманов е мобилизиран отново в
частите на 27-ми пех. Чепински полк на 11.09.1915 г.
Ето част от неговите разкази:
О.з. полк. ЦОЛОВ
II ЕПИЗОД
На 01.10.1915 г. Фердинанд и Радославов
със специален манифест обявявиха война
на Сърбия. Този манифест бе прочетен
пред личния състав
на 27-и пех. Чепински
полк. Още същият ден

в 7-а рота изказаха
своето недоволство
срещу въвличането на
България във войната
и срещу лошия хляб.
Те призоваха цялата
рота против командването на 27-и пех.
Чепински полк, а така
също и на цялата бъл
гарска армия. Бунтът
избухна на 05.10.1915
г., още преди нашият

полк да започне военни действия срещу противника. След
22.00 часа на пети
октомври вечерта в 7ма рота, която бе взела позиция южно от с.
Крушево, организаторите взеха решение
след вечерна проверка да изведат войниците и от съседните
роти на един близък

баир, да обявят бунт
против началството и
Фердинанд, да отидат
в София, за да освободят Стамболийски
от затвора, и да се завърнат по родните си
места. Ако се окаже
някакъв отпор от началниците, да бъдат
своевременно ликвидирани. Този бунт
запали първата искра на най-големия и
продължителен бунт
в цялата българска
армия – избухнал
на 05.10.1915 г. в 27-и
пех. Чепински полк.
Той беше жестоко
потушен и бяха привлечени под съдебна
отговорност 15 души.
Военно-полевият съд
в Неврокоп (Г. Делчев) на 19 октомври
произнесе смъртни
присъди на 10 души,
4 оправдателни и 1 на
15 години.
На 23.07.1916 г. се
получи заповед 27-и
пех. Чепински полк
да се включи в отбраната на Дойранската
позиция. Команди-

рът на полка ни постави трудна задача,
трябваше да устоим
на мощния ураганен
огън на артилерия
и да задържим град
Дойран. Тук, в тази
люта битка, ние войниците на 27-и пех.
Чепински полк водихме много тежки и
кръвопролитни боеве с противниковите
войски. Многобройните атаки на противника бяха мъжествено отблъсквани
от частите на нашия
полк. Този бой продължи 22 денонощия
и е най-дългият ураганен непрекъснат
огън на противниковата артилерия срещу нашите части през
цялото време на Първата световна война.
Силният и ураганен
огън на френските
части наподобяваше
на огъня на руските
катюши срещу германските войски по
време на Втората световна война. Окопите ни бяха засипани
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"Íîâàòà öèâèëèçàöèÿ" îò ïîðåäèöàòà "Áèáëèîòåêà Àíàñòàñèÿ"

“Бургаски музи по
света” на журналистката Мариана
Праматарова е
своеобразен сборник с интервюта на
популярни българи,
живеещи и творящи в чужбина.

“Поклонници на светлината” е
на известния изследовател, историк
и математик Борсилав Иванов. Тази
книга обхваща миналото на предците ни, историята на българския
род и неизвестни досега факти, и
е продължение на книги номер 8
и 16 от поредицата Библиотека
“Анастасия”.

“Картини от
Атлантида” – едно
невероятно пътуване
на душата извън
тялото до миналото
на автора Велизар
Димов.
“Полет над
пропастта” – на
известния писател,
поет и философ Ефим
Кушнер. В нея ще
намерите отговор на
един въпрос, който
всеки един от нас
търси цял живот.

“Искри от
вечността” – статии
и репортажи на
публицистката и
журналистка във
в. “Родово имение”
Мариана Праматарова
от гр. Бургас.

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

“Нова вегетарианска
готварска книга” всъщност не е нова, тъй като е
издавана през 30-те години
на миналия век. Книгата е
написана от Мария Димкова, съпруга на известния
строител на съвременна
България - Петър Димков.

“Библия на
Индивидуалния
бог” или
“Алхимия на
словото” . Автор
е преподавателят
от Университета в
гр. Сан Франциско
– САЩ – доц.
д-р Тимен Тимев.

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

Книгите можете да намерите във вериги книжарници “Хеликон”, “Пингвините” и “Сиела”,
както и чрез заявка на тел. 02/ 962 16 87, GSM 0888 69 33 59 и e-mail: rodimenie@abv.bg

“Въведение в
пермакултурата”
– разумна
организация
на устойчива
природна среда за
човешко обитание,
която включва
перманентна
агрокултура,
строителна
система на
финанси, социални
отношения и много
други неща, с автор
австралиецът Бил
Молисън.
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“Романови
– краят на една
мистерия”
– книга, която
доказва, че
царските
деца Алексей
и Анастасия
са живели в
българското село
Габарево, с автор
Донка Йотова.
ТРЕВОЖНИЯТ ДИАЛОГ В СИМВОЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ 2003-2009

“Петър Димков
– родолюбецът,
лечителят,
мислителят”
– сборник статии от
авторски колектив, с
ръководител доц. д-р
Христо Карагьозов.

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

Мариана Везнева

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

29

Мариана Везнева

ТРЕВОЖНИЯТ ДИАЛОГ
В СИМВОЛИТЕ
НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ
2003-2009

ИК “Новата цивилизация” EООД

29

Книгата на
Мариана Везнева
“Тревожният
диалог в
символите
на житните
кръгове
2003-2009”
продължава да
задава въпроси на
всеки един от нас.

с пръст и шрапнели
и ние почти лежахме
вече на открита земя
немаскирани и беззащитни. Мене ме раниха на две места.
В лютите сражения
с френските войски от
09.08.-30.08 27-и пех.
Чепински полк даде
над 180 души убити войници и 4 души
офицери, ранени 600
души, от които 400
тежко, 60 човека се
умопобъркаха, 30 човека онемяха и оглушаха и 15 човека безследно изчезнаха.
На 18 септември
1916 г. нашият полк
получи нова заповед:
да заеме позиция на
Битолския фронт. Ние
бяхме толкова изтощени, изгладнели, че
при един медицински
преглед при потупване по гърдите от мен
падаха люспи от кожата, придружени с
гниди и въшки. У мене
имаше цяла крина с
въшки и гниди, ние ги
унищожавахме само
когато сме зад бойна-
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та линия, като запалим
огън и ги изтърсваме
над огъня, а те пукат
ли пукат като царевица. Гладът, мизерията
и жестоките битки, които водихме с противника, бяха изтощили
последните ни сили,
а въшките смучеха
последните ни капки
кръв. Нуждата от хляб
и храна задоволявахме само с тютюневия
дим, който смучехме от фронтовите си
лули.
На 01.09.1916 г. България влиза във война с Румъния. Трета
Българска армия настъпва срещу румънските войски, като им
нанася смъртоносен
удар. Кавалеристът
редник Рад Дудов от
с. Калаграре /Левски/
служил в трета армия,
успява да се измъкне
от обсадата на румънските войски, съсича
двама румънски войници със своята сабя
и светкавично се измъква от обкръжението, като остава незасегнат от куршуми.
През м. март 1917
г. аз постъпих на секретен пост пред телената мрежа, до която
се стигаше с дълбок
окоп. На този край на
телената мрежа беше
вързана една тенекия,
чрез която секретния
пост можеше да сигнализира в случай на
опасност. Но какво се
случи: Един жив заек
се бе оплел в мрежата
от бодлива тел, започна да вряска и издаваше силни звуци от
цвърчене. При въргалянето си беше се
одрал и кожата му се
беше свлякла. Хванах
заека и му отрязах
главата, противника
чу този шум и откри
огън срещу мене, бях
ранен в лявото рамо.
Подадох сигнал чрез
тенекията и бързо
при мен пристигна
взводният командир
и караулният началник. Придружиха ме
до лазарета. След няколко дни постъпих
пак на секретния пост.
Когато пристигнах в
окопа, на пост дежуреше млад войник,
който подал сигнал с
тенекията, противникът го беше издебнал,
намушкал с ножовете
си и той загина.
Предните против-

никови части имаха
такива порядки и обичаи - те се обличаха в
мечешки кожи, пълзяха на 4 крака и ревяха срещу нас като същински мечки! Такава
се зададе срещу мен
и когато открих огън,
тя смени мечешкия
рев с човешки, явно
беше ранена от мен и
до сутринта издъхна.
Такива са законите на
войната, ако ти пръв
не убиеш, ще те убият.
Войната е страшилище, който не е воювал
нищо не знае.
През май 1917 г.
италианските войски
и артилерия откриха
огън срещу нашите
части, но бяха отблъснати. Разбраха, че с
българската
армия
шега не бива. Нашето отделение беше
напреднало в техния
тил. При тази обстановка нашият отдельонен
командир
даде следната заповед: “Трябва да разкъсаме вражеския кордон и да се завърнем
при нашите войски”.
Той подготви ръчната
граната и изкомандва: “Напред, момчета,
след мен” и се хвърли
пръв в атаката срещу
италианския кордон.
Ние хвърляхме по
една граната, а той по
две и извика: “Момчета напред на нож”.
Италианците не дочакаха нашия насрещен
удар с нож. Един войник от нашето отделение беше изостанал и
не чул за атаката. При
идването на италианските войници до
него скочи и намушка
вражески войник толкова силно, че ножът
му премина от другата страна на жертвата.
Нашият боец, който
беше родом от с. Мухово, дърпаше силно пушката с ножа,
но не можеше да го
извади от тялото на
италианеца. Всички
италиански войници
се разбягаха, ние ги
стреляхме в гръб и
така разкъсахме кордона и излязохме от
плен, като не дадохме нито една жертва.
Само отдельонният
командир беше леко
ранен в крака Оказа
се, че преди е бил ранен и на друго място
и така загина.
Един път се случи



двата коня.
През юни 1917 г.
27-и пех. Чепински
полк беше придаден
под командването на
302-а германска армия. Личният състав
на полка значително
намаля и за попълване беше изтеглен
на по-задна позиция,
за доокомплектоване, изкърпване на
облеклото, изпиране
и почистване на снаряжението и бойната
техника. Българската
армия със своя героизъм и мъжество успя
да задържи приковани цели три години
многобройните противникови войски и
ги отхвърли от нашата
граница, като им нанасяше съкрушителни удари и контраудари и не ги допусна да
настъпят нито крачка
напред. През цялата
Първа световна война на нашият 27-и пех.
Чепински полк три
пъти ни се е налагало
да влизаме в срещен
ръкопашен бой на
нож срещу противниковите войски на
съглашението.

така, че в нашата позиция
пристигнаха
два впрегатни коня
заедно с каруцата,
които бяха се подплашили от водените
стрелби. Хванахме ги
и ги изпрегнахме, а в
каруцата се намираха

4 казана /кухненски/,
херметически затворени и пълни с токущо сготвена храна,
още гореща, предназначена за вражеските войници. При този
късмет ние веднага
взехме нашите баки

и по войнишки разпределихме храната на
частите на 27-и пех.
Чепински полк. Никога не бях ял толкова
мръвки през цялата
Първа световна война. Освен обилната
храна задържахме и

В заключение трябва да отбележим, че
Ангел Петков Шуманов беше много смел
и безстрашен боец и
може да се причисли
към категорията на
най-смелите и безстрашни български
воини. През време на
дългото си воюване
той се е срещал много
пъти със смъртта.

Световно наследство
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ДОМАШНИТЕ
ЛЮБИМЦИ

- В ПОМОЩ НА ХОРАТА В СЪДБОВНО ВРЕМЕ
проф. Димитър
ПАПАЗОВ
През 2010 година на
9 май светът ще чества 65 години от края
на Втората световна
война и победата над
фашизма. Това е още
един повод да се припомнят героизма на
милиони знайни и незнайни герои, мъките
и страданията на хората от онова време
и огромните човешки
и материални жертви,
понесени от човечеството. Във Втората
световна война загиват общо около 70
милиона души. Освен
това жертва на глад и
епидемии стават още
милиони хора, докато
съюзниците доведат
до крах хитлерофа-

шистите. Безспорно
най-много
жертви
дава Съветският съюз,
където загиват 27 милиона души в различни боеве. Няма да се
забрави в историята
на Втората световна
война блокадата на
Ленинград, започнала
на 8 септември 1941
година, продължила
900 дни и отнела живота също на стотици
хиляди хора. Много е
казано и написано за
мъките и страданията
на хората по време на
блокадата, за героизма и находчивостта,
проявени в борбата
за оцеляване не само
по време на блокадата, но и след това,
докато трае войната
и вървят победният
марш на съветската

65 години от края
на Втората световна война –
време на героизъм и страдания,
в което е включен за помощ и един
от видовете домашни любимци
Паметник на
котарака Елисей в
Санкт Петербург
в чест на неговите
предшественици,
допринесли след
блокадата на Ленинград
за очистването му от
гризачи и спасяването на
града от епидемии...

армия и войските на
съюзниците. Въпреки
това и днес, 65 години след победата над
фашизма, пропуснати
покрай величавите и
големи битки, изли-

...и неговата приятелка котката Василиса, на
постаментите на които ленинградчани и туристи
хвърлят монети за здраве, щастие и късмет

зат все нови и нови
факти от онзи период, дребни на пръв
поглед, но решаващи по онова време
за живота на хората
в големия град. Моят
добър приятел от Украйна Валентин Кирязов - българин, чийто
прадеди са попаднали там преди векове
заедно със стотиците
хиляди българи, не
можещи да търпят
турското иго, днес
главен редактор на
чудесното украинско
списание „Болгары” в
Одеса, с когото освен
по делови въпроси
на Международната
академия по българознание, иновации
и култура и Организацията на обединените българи, където
участваме, често за
отмора си разменяме

и снимки на домашни
любимци - ми изпрати наскоро намерен
интересен материал
в Интернет за едни
от тях. В новия екологичен свят, в който
искаме да живеем в
бъдеще, ще има място в хармонията на
живота и за домашните любимци, за чиито полезни функции
и предназначение не
бива да забравяме
поне в исторически
аспект. За това тяхно
предназначение след
блокадата на Ленинград, когато обръчът
около града е вдигнат, но въпросът за
оцеляването на останалите живи жители
на града е още актуален, хората се сещат
и включват един вид
от тях в помощ срещу
гризачите. В случая
става въпрос за котките, които днес създават уют на много
хора в дома и са им
приятно мъркащ приятел пред телевизора.
Котката е била обожествявана в древния
Египет и това сигурно
не е било случайно.
Един дребен на пръв
поглед битов епизод
от Втората световна
война в Ленинград
е свързан с тези домашни любимци и напомня отново за страданията на хората в
Ленинград по време
на войната, много от
които без помощта
на животните биха
загинали от глад и
епидемии. Разказвам
накратко историята
така, както се помни и
разказва в Ленинград
за тези домашни лю-
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бимци, които не без
основание гражданите на Санкт Петербург
почитат и на които са
направили паметник.
Един от най-тежките епизоди във Втората световна война
е бил блокадата на
Ленинград от фаши
стките войски. Останалите живи до днес
жители на града, преживяли този период,
с ужас си спомнят
за него. Освен фаши
сткия враг, за който
е било важно прев-

за плъх, когато мунициите не стигали, когото я улучиш, я не, и
който е един от милионите разхождащи се
спокойно в града, е
било излишно разточителство при наличието на фашисткия
враг наблизо. Хвърляли бомби – също
без особен резултат.
Правили опити да ги
премазват с танкове
– и това не помогнало. Плъховете, пълзящи по улиците, се
катерели по танковете и пак отивали

риск за епидемии в
града – оцелелите от
глада и фашистите
при блокадата сега
щели да умрат от болести. Управата на
града търси изход от
положението – сега
поне го нямало фашисткия обръч. Три
месеца след пробива
на блокадата, през
месец април 1943 година, излиза постановление на Председателя на Ленсъвета
за
необходимостта да се изпишат от
Ярославска област и



но да нямаш плъхове
вкъщи, които да разнасят болести, било
нещо, за което хората търпели сериозни
лишения. Един хляб
тогава в Ленинград на
ръка струвал 50 рубли, заплатата на пазач била 120 рубли, а
котката струвала 500
рубли. Въпреки това
хората отделяли от
залъка си, за да дадат
на онези, които имали късмет да им се
родят малки котенца
вкъщи, защото с плъховете не се живеело.

белият котарак Амур,
когото
стопанката
му, бършейки сълзите си, предала, за да
„отдаде своя принос
в борбата с ненавистния враг”. След него
и другите стопанки
започнали да пълнят
вагона със своите
любимци. От Сибир
били изпратени 5000
котки, които с чест
се справили със задачата си и успели да
очистят Ленинград от
гризачите. Затова сега
там котешките поколения са предимно с

Не бива да си мислим
обаче, че на онези
стопани от далечния
Север, които също
деляли филийката си
хляб със своите котки по време на войната, за да ги хранят,
живели с тях години,
им е било лесно да се
разделят, знаейки, че
повече няма да ги видят. Със сълзи на очи
те се прощавали с домашните си любимци,
станали вече членове
на семейството им,
осъзнавайки, че там,
в Ленинград, животът
е в опасност въпреки отблъскването на
фашистите. Първи в
Тюмен постъпил като
„доброволец” черно-

ярославска, тюменска, омска и иркутска
кръв, като собствениците им с право ги
глезят – техните прадеди са спомогнали
за възстановяването
на живота в Ленинград, днешния Санкт
Петербург...
През 2000 година,
в началото на 21 век,
трима души, от които един дава идеята,
друг спонсорира, а
трети прави скулптурите, решават да
увековечат подвига
на тези домашни любимци. Най-напред се
ражда на втория етаж
на сградата на улица
Малая Садовая откъм Невски проспект

Наследници на бившето „съветско” поколение домашни любимци в Украйна

земането на града,
те не са забравили и
още един друг враг
вътре в града – гризачите, нападнали града, размножаващи се
все повече и повече,
изяждащи и последните трохи от трапезата на умиращите
от глад хора. Цели
армии плъхове като
сиви потоци се движели необезпокоявано по улиците, пред
тях спирали дори
трамваите, и изяждали всичко от зеленчуковите градини около
града. Нищо не можело да се направи срещу тях. Стреляли ги,
но резултат нямало
– да отделиш куршум

там, където могат да
намерят последните
остатъци от храна. Те
се размножавали все
повече и повече, тъй
като боевете им осигурявали все повече
и повече храна, а хората в обсадения Ленинград нищо не можели да направят. На
27.01.1943 година блокадата на Ленинград
пада.
Фашисткият
враг отпада, но плъховете остават. Войната им е осигурила
достатъчно храна и
те продължават да се
плодят и размножават. Освен че изяждат
филийката хляб като
дажба на хората, те
създават
сериозен

доставят в Ленинград
4 вагона ... котки. „Командированите котки” успели да очистят
продоволс твените
складове от плъхове,
но били недостатъчно. Затова се наложила още една „котешка
мобилизация”, този
път от Сибир. От Тюмен били изпратени
238 котки и котараци, от шест месечни
до 5 години, с котешки подкрепления от
Омск и Иркутск. За
пристигналите вагони четирикраки бойци срещу плъховете
се редили опашки на
гарата. Да се снабдиш
с котка, с която да делиш филийката хляб,

бронзовата скулптура на котарака Елисей, символ на спасителите на града от
болести и епидемии,
а два месеца след
него на отсрещния
втори етаж се появява скулптурата и на
неговата приятелка
– котката Василиса.
Хората, знаейки какво
са преживели по време на войната техните
деди и прадеди, идвали да видят символа на онези домашни
любимци, помогнали
за възстановяване на
нормалния живот в
любимия им град по
време на войната и
веднага след това. Започнали да хвърлят
монети на постамента
им за здраве и късмет.
Често тук идват туристически групи и
слушат звучащата им
като легенда история
за домашните любимци, спасили града от
плъховете, за които
по-късно след войната вече се погрижили
специални институции, но тогава, когато
на карта бил животът
на всеки, екологичното равновесие било
възстановено именно
от тях в солидарност
със стопаните им от
цялата страна.
Подобна история
би била интересна
легенда, ако не беше
истина. Истина, белязана с мъки и страдания на хората само
в един град в една
страна, воювала с фашизма. Сигурно има
подобни
истории,
звучащи като легенда, и в други градове
на изстрадалата от
нашествието руска
страна, както и в други страни и градове.
За да може обаче наистина подобни истории да бъдат само
красива легенда, а не
изстрадана истина,
не трябва да допускаме повече на земята насилие и войни и
в навечерието на 65
годишнината от края
на Втората световна
война и победата над
фашизма е добре да
си припомним още
веднъж колко мъки
и страдания е донесла тя на хората, които
впрегнаха в своя помощ в съдбоносните
моменти и домашните си любимци.

Български дух
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Кюстендилска пролет
21 март - пролетно равноденствие
доц. Кирил ПОРОМАНСКИ
Колкото и да звучи парадоксално, празникът “Кюстендилска пролет” започна от Габрово. По стечение на житейски обстоятелства
съдбата ме беше запокитила в тоя буден град,
който все нещо сътворява. За един първоаприлски концерт направихме в Профсъюзния
дом на културата, на който тогава бях директор, нестандартно шоу. Събрахме всички капии и всички зевзеци на града и им предоставихме сцената. Получи се нещо невиждано и
нечувано. На публиката сълзи им хвърчаха от
очите, а “артистите “ се кефеха, та чак преиграваха. Всички бяха толкова доволни, че не
можеха да се нахвалят на приятели, съседи,
че и на партийните другари.
И какво, мислите, стана. На другия ден ни
извикаха в Окръжния комитет и ни се заканиха да ни накажат най-жестоко. Ние се мъчим да
обясняваме колко е било хубаво, оригинално
и най-важното – габровско. А те ни ругаят. Не
е важно дали е било хубаво, или лошо. Важното е, че не сте го съгласували с партията. И тогава един от секретарите взе думата и категорично заяви – ще ги накажем с последно предупреждение или с изключване от партията.
Но преди това предлагам да им възложим за
догодина първи април да подготвят и поведат
така, че да стане национален празник. Ако не
успеят, ще ги накажем.
Издадоха се габровските вицове в една
книжка. Художникът Кольо Николов нарисува
емблемата – котка с отрязана опашка. Празникът наистина стана с концерт на най-добрите
български хумористи, с богато карнавално
шествие и какви ли не други работи. Като се
завърнах на работа в Кюстендил, аз показах
тук-там едно дървено танурче с емблемата,
превърнато в медальон, и знаменитите габровски такъми. Това са нанизани като гирлянда черупки на отдавна изядени охлюви.
Габровци ги използват за да пъдят гостите си.
Те се потапят три пъти във вряща вода за ку-

мове, два пъти – за съседи и три пъти за неканени гости. Домакинята вика на дъщеричката
си с пълен глас да я чуят гостите: “Мичее (там
всички жени са мичета), въри в кака си Пенка да ти даде такъмите да нахраним гостите”.
Щом чуят това, гостите на часа си тръгват.
И нали всичко в тоя живот се повтаря, моите разкази стигнали до ушите на партията. Викат ме на едно високо място и ми въртят глава. Значи така, ти за габровци правиш разни
работи, а за своя град нищо. Още утре сутринта да ни донесеш сценарен план (тогава така
се казваше на сценария) за такова нещо, и
тука да направим. Обяснявам, че това не може
да стане за една нощ като план за партийно
събрание и искам поне десетина дни. Никакви
десетки дни, след една седмица да си готов!
Иначе – наказание!
Имаше един пролетен празник “Свети четиридесет мъченици”. На този ден кюстендилци имаха традиция да ходят на Хисарлъка над
града и там да си веселят веселие. С четиридесет хапки, четиридесет глътки, четиридесет
целувки и всичко по четиридесет. Той съвпадаше с пролетното равноденствие. Значи,
този празник е празник на пролетта. А какво
е най-очакваното – разбира се, слънцето. А
какво в нашите народни песни и приказки се
сравнява със слънцето – момата, красивата
девойка. Нали си спомняте:
У Недини слънце грее.
Не ми било ясно слънце,
Най ми била бяла Неда…
И какво излиза сега. Значи символ на слънцето и на идващата пролет е женското начало
– красивата девойка. Сетих се и за една приказка “Неродената мома”. Толкова хубаво било
това момиче, че хората не вярвали майка да го
е родила. Ами откъде е дошло на белия свят.
И нали Кюстендил беше овощната градина на
България, значи тая приказка ще се е родила
някъде тука. Прибавяме, значи, и неродената
мома. Но има още нещо знаменателно в този
край – красивата жена на последния владетел

– Кера Тамара, както и Румена войвода от Гюешево, която е невероятно силна, умна, хубавица и на всичко отгоре заради това, че със
своята мъжка чета им била закрила и в нейния район турчин не смеел да прави зулуми,
хората я нарекли горската царица. Ето ти още
един символичен персонаж. Така девойките
стават три.
До тука хубаво. Но какво ще представлява
самият празник. От опит, пък и от хората зная,
че едно от най-хубавите неща на един празник е неговото очакване, подготовката. Като
се почне дори от декемврийското слънцестоене, денят започва да се увеличава с по едно
просено зрънце и слънцето тръгва към пролетта. Започват серия от празници, в които
се гони пролетта, гонят се змиите и гущерите, пъдят се нечистите сили с огън, с маските
и звънците на кукерите, с различни ритуали.
Така ги включих и тях като прелюдия на празника. Във всяко село, във всеки квартал. Така
като са ставали тия неща в народната празничност и обредност с участието на колкото
се може повече хора. Та нали всеки обича и
очаква празника.
В регламента по избора на девойката Кюстендилска пролет според народната традиция
трябва да участват колкото се може повече
хора. Затова първият кръг се провеждаше по
предприятия, учреждения и училища. Нека
всички да проявят инициатива и да изпратят
своите хубавици на втория тур. Условията за
избора бяха преди всичко: достойнство, духовна и физическа красота и за онова време
беше прибавено – добра производственичка
или отлична ученичка. В заключителния етап,
когато трябва да се изберат трите девойки:
Кюстендилска пролет и нейните две подгласнички, освен представителят на градските
власти, се включваха като членове на журито онези кюстендилци, които в своята област
през изтеклата година са имали най-добри
изяви. Тогава нямаше този комерсиализъм,
който по-късно се насаждаше с избора на
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най-различни “миски”. Девойките получаваха като подарък облеклото, с което се представяха на празника, правото да пътуват безплатно в градския транспорт и да ползват
безплатно градската баня. Те получаваха правото и задължението да участват в градските
празници и да придружават кмета на града в
представителните му срещи с наши и чужди
официални лица.
Първата девойка Кюстендилска пролет
през далечната 1967 г. беше Фиданка Николова, работничка от фабрика “Мерак”. Празникът се хареса на всички и стана традиционен.
Заедно с избора на девойката Кюстендилска
пролет се организираха съпътстващи празници: спортна пролет, туристическа пролет,
театрална, културна и т. н. Друго много важно
за мене, пък и за целия град, бяха земляческите срещи. Всяко семейство си канеше своите
роднини и приятели за този ден. Предприятията и учрежденията канеха своите партньори.
А общината – народните представители, министри, посланици и други вишестоящи личности, които по един или друг начин можеха
да бъдат полезни на местната управа. Това даваше многократни и разнообразни резултати
и като общуване, и като бъдеща съвместна
работа за просперитета на града и окръга.
В уречения ден занесох сценария, статута и плана за организацията на празника. Разгледаха го
по диагоналния начин и ми го върнаха. Изпълнявай го! И аз какво да
правя. Захванах се за работа. Но
поисках да ми дадат пълномощно. Където отида, да ми се оказва
съдействие. Не мога да се оплача,
хората бяха много отзивчиви, малко изненадани и повечко учудени.
Помолих художника Венко Петров да направи емблемата – кръг
от разперените крила на три лястовички, а в средата слънце като
цвете. Разрисува целия площад
друг художник, Асен Динев, с огромни пролетни цветя. На околните брези наслагахме гирлянди
от разноцветни крушки. Дори
поръчахме значки – цъфнал ябълков цвят. Трибуната на площада се
превърна във фронтон на храм,
украсен със зеленина и цветя.
Успехът през първата година ни вдъхнови
да се развихрим. На втората година (за девойка Кюстендилска пролет беше избрана Евгения Бошнакова) решихме да направим карнавално шествие. Хубаво, но нали ще трябват
костюми, реквизит. Някой ми подсказа, че в
Софийската опера и в киноцентъра имало
практика ненужните вече костюми да се бракуват. Взехме краставици от оранжериите и
документи с тапа. Така тогава казваха на вилямовата ракия, и право при заместник-директора на операта. Той се оказа наш човек.
От там – в киноцентъра. Хората радушно се
отзоваха на нашата молба. Натоварихме един
камион и – в Кюстендил. Домакинът на общината едва не припадна. Дори ми се разсърди,
но кметът го успокои, че ще дойдат от предприятията и училищата да ги вземат, така че
на него няма да му се водят.
На началните училища беше възложено да
изработят от хартия по 100-200 книжни цветя,
които да се поставят на главите на учениците.
За показване на девойката бяхме ангажирали
една сгъваема строителна стълба, накичена
със зеленина. На горната й площадка - Мишо.
Давидов беше направил едно двуметрово
слънце от златно фолио. Карнавалът трябваше да се състои надвечер, за да се използват
светлинни ефекти. И така, когато започна да

Български дух
се смрачава, всички светлини на централния
площад бяха изгасени. Докато очите на присъстващите си адаптират, Е. Бошнакова излезе пред слънчевия диск. В това време един
следач огря само нея и слънцето, а стълбата
започна бавно да я спуска надолу, където я
чакаше открита кола. Когато Кюстендилска
пролет тръгна да обикаля площада, след нея
тръгнаха децата-цветя: кокичета, минзухари,
лалета, цяла цветна градина я съпровождаше.
В същото време светлините на окичените с
гирлянди разноцветни електрически крушки
се запалваха последователно. И се получаваше ефекта, че пролетта носи светлината и разцъфва цветята. Феерията се наблюдаваше от
хиляди хора. Онези, които не бяха намерили
място на и около площада, се бяха настанили
на съседните прозорци, други се бяха покатерили на околните дървета.
След като Кюстендилска пролет се качи при
официалните лица, започна карнавалът. Двама водещи коментираха различните групи,
съпровождани от подходяща музика. Идеята
ни беше да покажем в карнавална форма някои интересни неща от многовековната история и култура на Кюстендил. Тук имаше траки,
славяни, българска конница, колестница на

римски император с оръженосци, неродената мома излизаше от голяма ябълка, следваха
сцени от приказките. Лечебните минерални
води се представяха от хавлиеносци, боси по
налъми, облечени с хавлии за баня. Но найатрактивното се оказа едно магаре. За да организирам карнавала, който включваше около 3000 участници, аз ходех от предприятие
на предприятие, от училище на училище да
се уговарям за тяхното участие. Във бившия
“Винпром” директорът ме посрещна с вдигнати вежди. И ние ли? Освен да се напием,
какво друго да правим? Договорихме се да
представят дванадесетте месеца, облечени в
национални носии, с цветя и лозови пръчки
на шапките. А за по-голяма атракция да сложат в едно шарено буре 20-30 литра вино и да
черпят публиката. Намери се и магаре. Но се
оказа, че неговия стопанин е голям зевзек. Да
вземе да му даде една кофа вино. И после да
видите изпълнения на пияно магаре. До площада се държеше горе-долу добре, но като
стигна площада, опъна петалата и ни напред,
ни назад. Публиката си умира от смях. Едни
викат бутайте, други съветват – дърпайте.
Нищо не помага. Тогава “месеците” го грабнаха и го понесоха. Като стигнаха до официалните лица, магарето изрева юнашки, хвърли
един къч и хукна да бяга. Тогава въжетата на


милиционерите не издържаха и публиката застана пред трибуната и затвори пътя. Отгоре
им викат: махнете се, а подпийналите 40 чашки викат: махнете се вие! Стана една, не ти е за
приказ.
На следващия ден рано-рано ме викат на
високото място. Пак ще ме наказват. Обясненията не помагат. Заповядано е цялата тая
дандания да се повтори в следващата неделя.
Не е редно, казвам, сватба и карнавал не се
повтарят. А наказание искаш ли? Как да е, повторихме, но вече я нямаше тръпката.
Всички културни народи имат култ към
слънцето. Дори сутрин излизат да посрещат
изгрева. Петър Дънов също учеше своите последователи на този ритуал. Казват, че сутрин
имало някакви зелени лъчи, които били много живителни и оздравителни. Затова за младежите бяхме организирали бал в ресторант
“Хисарлъка”, който завършваше с посрещане
на слънцето. На терасата му в това време започваше концерта на духовия оркестър – с
музика да събудим града. По радиоуредбата
течеше програма “Добро утро, добри хора”.
В останалите дни на месец март имаше найразнообразни изяви на местни изпълнители
и на кюстендилци, които живеят и работят
другаде. Градът и околията живееха в някаква
еуфория през тия начални дни
на пролетта.
След нашата първа Кюстендилска пролет ловчанлии взеха
сценария и си организираха Люляковите тържества. Във Варна
землячеството също празнуваше. В с. Таваличаво кмета организира местен празник. Свои
пролети взеха да си избират и
в ромския квартал. А пионерският дом организираше избора
на мини Кюстендилска пролет.
Журналистката Виолета Атанасова започна да издава ежегоден вестник “Кюстендилска
пролет”. Репортажи и различни
материали се появяват редовно
в средствата за масова информация.
От онези начални паметни дни изминаха повече от 40
пролети. След мене за празника се канеха редица софийски
режисьори. Нещата естествено се променяха. Дори се комерсиализираха. Но основните
компоненти на празника си останаха: избора
на девойката Кюстендилска пролет, нейното
коронясване, предаване на символите: ключа и златната ябълка, емблемата с лястовичките, тържествата на площада и в Хисарлъка,
серията от концертни и други културни изяви през целия март. Празникът продължава
да се организира основно от отдела Култура
на общината със съдействието на кмета и не
редица други личности и фирми. Често са ми
задавали неудобния въпрос: колко съм получил за сценария, статута, за постановките на
първите празници. И аз неудобно съм отговарял: една бира Пиринско пиво. Тогавашния
кмет на Кюстендил, Андрей Савов, ме среща
следващия ден, след като бяха минали всички мероприятия, и ми вика: “Поромански, ние
май тебе те забравихме. Я ела в моя кабинет”.
В една каса бяха останали три бири. Отвори
по една, казахме си “наздраве” и ги изпихме
мълчаливо. Така беше. Сега мога само да се
радвам, че на сътворения от мен през 1967 г.
общоградски празник Кюстендилска пролет
продължава да радва мало и голямо.
Март, 2010 Кюстендил
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ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА ЛАКОНИЧНОСТ В КНИГАТА

„ПЕПЕРУДА В КОШМАРИТЕ”
ОТ БОРИС АРНАУДОВ
Станислав МАРАШКИ

К

акво обуславя една стилистика?
Самоцел ли е изборът на гледната
точка, от която разказвачът води повествованието? Могат ли психологията, народопсихологията и историческата съдба да обусловят специфичните
средства, посредством които даден писател
постига лаконичност и определен естетизъм
на изложението? На тези въпроси ще се опитаме да отоворим в следващите редове, анализирайки сборника с хумористични разкази
„Пеперуда в кошмарите” на Борис Арнаудов,
един от популярните съвременни писатели
хумористи у нас.
Да разгледаме например разказа „Конници”. Театралната гледна точка, от която основно се води повествованието в него, тук се
явява специфично средство за постигане на
сбитост на изказа.
Разказът не диша тежко, затрупан с претенциозни, но умозрителни подробности, а
върви с ефирна лекота към основната идея.
Всъщност читателят не узнава дори името на
въображаемия събеседник. Спестени са също
полът и физиономията му. В случая обаче читателят няма нужда от тях, тъй като те с нищо не
биха допринесли за конструиране на основното внушение. С тази кристална чистота на
сатиричното острие разказът се доближава до
вица и анекдота, но същевременно се извисява над него с множествеността на вътрешните
комични развръзки и предпазливо отсетите
елементи на художествено уплътняване. В театралния поглед на разказвача-зрител, който
съвпада с този на автора, се съдържат елементи на тълкуване, които са неприсъщи на
всезнаещия разказвач. Така например гласът
на събеседника, който разказвачът няма време дори да огледа, звучи „спокойно и вежливо”, самият разказвач отвръща „сопнато” и т.н.
Интересното тук е в симбиозата между разказ в първо лице и разказ от театрална гледна точка, който обичайно е в трето лице. През
по-голямата част от повествованието авторът
разказвач устоява на изкушението да гледа на
себе си като външен наблюдател – поведение,
напомнящо това на изкусен картоиграч, който пази своя асо коз за последния и най-решителен момент от играта. В „Конници” този
сюжетен пик настъпва, когато разказвачът
склонява доброволно да отстъпи главата си
на непознатия събеседник: „Замислих се за
пореден път в живота си и реших:
– Добре, вземете ми главата, само ще ви
помоля да изпълните последната ми молба
– това да стане безболезнено”. Виждаме как
разказвачът признава, че се замисля, но не
предава мислите си, а вербализира в диалога техния краен резултат – решението си. С
това разказвачът в първо лице внимателно
се дистанцира от своя герой и се самопоставя в положение на външен наблюдател на
самия себе си. Ето защо обозначаването на
акта на замисляне тук играе по-скоро ролята
на сюжетна мотивация, отколкото на част от
самия сюжет. Очевиден е постоянният до органичност стремеж на Арнаудов да обективизира историята, като прибягва до налаганото

от първото лице субективно отношение към
описваните събития само тогава, когато това
е неизбежно и същевременно нужно за поясното ситуиране на основното идейно внушение. В този случай то се очертава по-силно
също и заради внезапната, но логична смяна
на гледната точка, която засмуква като в духовен вакуум вниманието на читателя към онова, което предстои. „Притворих очи и изведнъж ми стана леко и безгрижно. След малко
усетих някой да ме побутва по ръката. Опипах
го – кон. Инстинктивно го възседнах и се понесох нанякъде в галоп.
Хиляди конници без глави обикалят българската държава”.
Очевидно е, че иначе дистанцираният повествовател внезапно си позволява обобщаващ поглед към действителността, характерен по дефиниция за всезнаещия разкавач,
но все пак едва в края на едно повествование, което би могло да се опише както като
наблюдавано от театралната зала, така и като
следено от самия наблюдаем обект. При това
изборът на гледни точки тук функционира не
като художествена самоцел, а като специфично проявление на чувството за художествена мярка, която тласка автора разказвач към
спестяване дори обрисовката на физическия
облик на своя тайнствен събеседник, мотивирано доста удачно с обяснението, че той е
нямал време дори да го огледа. Трудно ми е
да повярвам,че творец с обиграното перо на
Арнаудов се е домогнал до тази красноречива
лаконичност изцяло спонтанно въпреки изчистеността на изказа, характерна за пълната
органичност, още повече, че тя кореспондира
напълно със съзнателно поддържаната атмосфера на тайнственост, обвиваща романтично
вежливия „обезглавител”. Но знанието за нейния първоизточник не е нужно на читателя,
защото метафорично авансираната идейност
на поантата оформя напълно логичния баланс
на творбата. Тя е и смислова противотежест,
предпазваща сюжета от логическо „килване”
на една страна поради ненадейната и експозиционно немотивирана поява на кон, който
разказвачът инстинктивно възсяда.
Поредно превъплъщение на презумпцията
за лаконичност в конкретен избор на гледна
точка откриваме и в разказа „Всеки на мястото си”. Завърнал се „ в къщи с добро настроение и три лалета”, разказвачът заварва странна ситуация: жена му е в хладилника, сина му
– в гардероба, а тъщата – на рафт от библиотеката. Обясненията за тези странни поведенчески прояви се съдържат изцяло в диалога,
въпреки че поне ретроспективните елементи
в тях спокойно биха могли да бъдат разположени в обширни абзаци авторова реч, включително и в мисловния поток на разказвача от
първо лице, който няма как да не бъде всезнаещ поне по отношение на самия себе си. Но
ето че и тук властва подходът, експлоатиран
в „Конници”: като сюжетно значимо и, следователно, материално осезаемо се представя
решението, а не конкретиката на предшестващия го размисъл: „Седнах, поразмислих и ми
хрумна нещо интересно: взех въже, стълба,
покатерих се до полилея, вързах си краката
за нещо и се отпуснах с главата надолу. Поза-

люлях се и си рекох: “За всекиго има удобно
място на този свят...”
воеобразна е еволюцията на презумпцията за лаконичност и в разказа „Човекът с калъфа”. В него театралната гледна точка се редуцира
до почти фотографско заснемане на
точно определени части от действителността,
от които са напълно изключени веществената среда, физическите и гласови характеристики на героите. Това са ясни индикации, че
и тук основният стилоопределящ фактор е
не стремежът към сцентична адаптация, а
художествената мяра. Вграден е обаче и нов
стилистичен елемент, обусловен от поантата,
представляващ контекстуално родено превъплъщение на принципа за единство между
форма и съдържание. От диалога става ясно,
че мъж и жена се срещат след дълги години
раздяла, през които всеки е вървял по своя
житейски път, като с годините мъжът е добил
екзотичния навик да държи своята костенурка в калъфа на цигулката си, за да осигури
битието на поне едно същество, което със сигурност ще го надживее.
Тук индивидуализацията на героя и забавният елемент, характерен за жанра, се сливат
в едно, тъй като носител на комизма е именно необичайността на личната постъпка. Но
„хроничното” авторово пренебрежение към
фактологията, взета сама по себе си, се проявява и в по-нататъшните епизоди от сюжета,
за да достигне своя връх в отрицанието на
очевидното:
– Най-после ме познахте!
- Грешите, госпожо!
- Но вие сте Павел.
- Как да ви обясня, дори да съм Павел, отдавна не съм Павел. Казах ви, много съм се
променил. Значи – друг Павел. Или Петър, или
Григор...
Тази условност на фактологията, присъща
привидно за един чернови първоначален
вариант на творбата, е всъщност виртуозно
отхвърляне на тежката броня на обстоятел
ствеността, зад която у други автори често се
крие недъгавото идейно тяло на сюжета. Затова в този случай въпросът, дали са нужни
подробности за персонажите, след като според разказвачът, дори и да ги познаваме, те
пак остават непознати, би бил риторичен. Методът, чрез който авторът подчинява формата
на съдържанието, придавайки му отчетлива
лаконичност, произтича органично от особеностите на самата творба, в която не само заглавието, но и имената на персонажите звучат
като работни наименования, без това да повлияе върху структурата на сюжета. При това
усещането за хипотетичност подготвя експозиционно финалната реплика-поанта, чрез
която мъжът обобщава: “Никога не съм познавал хората, които познавам”.
В белетристичния сборник „Пеперуда в
кошмарите” има няколко разказа, в които театралната
гледна точка е основен способ за постигане
на въздействие посредством пестелив, но сатирично заострен изказ. Това са „Разминаване”, „Визита”, „Нежност”, „Улицата”, „Честито!”. В
тях всичко, дори материалните обстоятелства,
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сред които протича действието, се съдържат в
диалога. Но дори и в тези творби, в които разказвачът се намесва в повествованието с авторова реч, основен негов компонент остава
отново разговорът между героите. Внасяйки
част от информацията лично,разказвачът не
променя радикално стила, а само превъплътява своя стремеж за разнообразяване на
арсенала от художествени средства. Така например в „Съдбовна среща”, където се описва еволюцията на групата от двама глупаци
в „сплотен колектив” от трима такива, нито
обстоятелството, че те се казват Иван, Стоян
и Петър, нито фактът, че бялото вино е любимото им питие, развързало езиците им и
подтикнало ги да си правят комплименти, са
от фундаментално значение за идейния микроклимат на произведението. Трудно е да се
допусне, че при ясно очертана драматична
насоченост на намеренията авторът не би
съумял да преобразува повествователната
информация изцяло в диалог, още повече, че
театралният слог при него обикновено е плод
и на известна органичност, резултат на дългогодишно съжителство с актриса. Въпреки
това в гореупоменатите творби той залага на
по-класическата структура, в която преобладаващо диалогичното повествование стъпва
на здрав обстоятелствен фундамент, изграден
от авторова реч. Същата тенденция, засилена

повече или по-малко, се наблюдава и в разкази като „Разчистване на сметките”, „Разочарование”, „Странно”, „Извинение”, „Глупави, но
не чак толкова”, „Кой кого?”, „Просякът”, „Маймунджилъци” и др. Въпреки елементите на
всезнаещ разказвач, характерни за тези разкази, структурата им предполага лека трансформация в разказ-диалог, което би довело
и до по-голяма сбитост на изложението, и до
адаптираност на текстовете за театрална сцена. В този смисъл и този тип разкази са всъщност проявление на една и съща стилистика,
но обогатена с известна вариативност на разказваческите похвати. Разбира се, там, където
съдържанието го налага, Арнаудов рязко променя повествователната техника, градейки
сюжети и изцяло посредством авторова реч
в трето лице, какъвто е например разказът
„Страст”. Друг е въпросът, че и той, както и
впечатляващо мнозинство от фейлетонисти,
проявява ясно изразен уклон към стесняване
на обстоятелствената макрорамка за сметка
на по-голямата ударна сила на вътрешните и
финалните комични развръзки. Причината е
в генетично заложения фейлетонизъм на бъл
гарския смях, който се дължи, от една страна,
на нелеката историческа съдба на нашия народ, поставяща за разрешаване пред нашите
писатели хумористи значими злободневни
проблеми, а от друга страна, на твърде тяс-
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ното „гнездо”, в което обикновено се излюпват смешните птичета: специализираните
страници на пресата. И комай само Чудомир,
а в по-нови времена и Петър Незнакомов са
съумели в част от творбите си да се отцепят
от общия фейлетонен „строй” и да създадат
белетристика, в която хуморът се съдържа в
почти „чист”, социално неизкушен вид. Но изборът на естетика е едно, а на форма – съвсем
друго. Красноречив пример в това отношение е отново Чудомир, у когото фейлетонното
построение приютява не злъчен сарказъм, а
добродушно, пълно с любов към своите герои
осмиване на техните пороци.
ук обаче сравнението между Борис
Арнаудов и Димитър Чорбаджийски
се налага от само себе си: и у двамата
преобладават разказите, изградени
изцяло или почти изцяло от диалог.
И този избор едва ли е случаен. Очевидно е,
че и двамата са схванали вродената българска словоохотливост, която обуславя техния
начин на повествуване и чисто народопсихологически.
И това е всъщност семето, от което пониква и израства голямото стилистично дърво на
Борис Арнаудов, отрупано с плодовете на театралната гледна точка, оскъдната авторова
реч и силно изразената лаконичност на стила.
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Несъвършенството е реалната ни несвобода
Продължава
от стр. 1
Музикалните закони
действат навсякъде
и влияят на всички
нива в живота ни. Музиката е мелодията на
Светлината, а Божествените идеи се изразяват чрез хармония,
мелодия и ритъм.
Тайните на Вселената също са кодирани
във връзката между
идея, тон и форма. А
пък тя свързва звуците, формите и Словото в най-великата
хармония. Тази в музиката на сферите.
Така че много е важно да имаме повече
познание за нейното
въздействие.
И вие правите доста
в това отношение…
- От 4 години вече
работя за деца с психически
проблеми
и използвам терапевтична музикална
методика.
Вярвам,
че тепърва ще бъдат
финансирани все повече подобни структури и програми,
които ще използват
възможностите
на
музиката като катализатор на жизненост
и оптимизъм. Изкуството все повече ще
служи за арт терапия
и ще ни адаптира към

новите и непрекъснато променящи се
реалности.
Затова
музиката трябва все
повече да въздейства и да съжителства
с проблематиката на
обикновените хора. И
да придобива все повече социални функции.
Музиката е и вид
свобода. Сега свободни ли сме?
- Свободата както
дава, така и взима. Тя
може съвсем да те ограничи, да те затрудни дори да дишаш. Защото зависи от толкова много неща. И ако
искаш да си вън от
нейните ограничения,
трябва да се бориш с
тях, което не е никак
лесно. Затова хората
предпочитат по-лесното – да останат в
„затвора” на онзи тип
освободеност, който
е под контрола на нечий диктат или нечии
чужди правила. Ето
защо свобода в чист
вид няма. Човекът е
свободен само в съня
си, в съновиденията
си. Във всички други
случаи се самоопределя спрямо законите
и правилата на някой
друг.
И Санстефанска
България ли е такъв
вид свобода?

- Напълно. Освобождението от каквото и да било робство
понякога не е от никакво значение. Защото може да си живял в
робство, но да си се
чувствал много посвободен, отколкото
преди „несвободата”
си. Много по-свободен да изявиш себе
си, отколкото преди
да си влязъл в новите
си териториални граници, за пореден път
наложени от някой
като ултиматум.
Значи
робството
продължава?

- Нещо повече.
То е програмирано.
Съвсем умишлено се
работи за несъвършенството на човека
/неговата реална несвобода/. За да може
той да бъде управляван, въвеждан в малоумни игри, в нещо
антидуховно, антикултурно, античовешко. И тази тенденция
се развива в световен
план.
Май само Небето
може да промени
това извечно статукво.
- То има тази ре-

гулативна функция.
И сега все по-отчетливо и настоятелно
си казва думата. Още
много неща има да ни
се случат, като ставащите сега земетресения, наводнения и др.
Когато нищо друго не
помага, тази намеса
идва като крайно отрезвяване. Ще се отиде и доста по-далече.
Много от световните
и нашите територии
ще изчезнат. Но имаме да научим и друг
урок. Че нищо не е
толкова страшно, колкото изглежда. Ще се

научим както се раждаме, така и да умираме с оптимизъм. Да се
чувстваме като неизменна част от вечния
енергиен кръговрат.
И все пак българ
ското ще оцелее…
- Българският ген
е толкова жилав и устойчив, че непременно ще оцелее. Нали е
разпръснат навсякъде по света от нашите прадеди, които са
съградили многобройните си държави
и градове. Сигурно е,
че паметта от нашата
велика цивилизация
ще бъде съхранена.
Интервюто взе
Лияна ФЕРОЛИ
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ДЕНЯТ НА БЛАГОВЕЦ
– ДЕН НА МАЙКАТА
ДОРА ВУЧКОВА

МАМА НИ НАУЧИ
КАК ДА ПРОЩАВАМЕ
Обожавахме нашата майка, която носеше
в душата си заряда на тракийската култура.
Тя умееше да организира нашето свободно
детско време, като разпределяше трудовите
задачи между нас. Имаше вълшебни ръце, с
които извайваше прекрасни дантели за спално
бельо, покривки за легла, карета за маси. А
какви черги тъчеше мама, като съчетаваше
цветовете в различни гами! Бе започнала да
се учи на всичко това от съвсем малка – да
меси, да готви, да плете и тъче, да работи по
нивите и в къщи. Майка познаваше лечебните
билки, с тях лекуваше много хора. Умееше
увлекателно да разказва за своя прекрасен
роден край и да пее тракийски песни. После,
когато се задомила, с много нежност и топлина
се грижеше за мен, сестра ми и брат ми, за
татко, баба и дядо. Ставаше в ранни зори,
правеше ни топли баници и сладки мекици,
готвеше много вкусни манджи, месеше дъхав
селски хляб. Доеше кравата, биволиците,
козите, вареше млякото, за да е топло и вкусно,
щом станем от сън. После мяташе шареното
цедило на гърба и тръгваше по ниви и лозя,
по ливади и поляни. Винаги съм се удивлявала
и възхищавала на способността й да върши
всичко бързо и хубаво. Мама умееше да
държи ралото, да върти косата, да откосва
сърпа, паламарката и мотиката. Сама си
правеше разсади в градината, с много любов
се грижеше и за цветята, раздаваше от тях и
от сърце на комшиите, после и от доматите,
чушките, зелето, мерудията. Цветята грейваха
в нашата градина от ранна пролет до късно
наесен, чак до началото на зимата. В ранна
зима подаваха страхливо бели главици
кокичетата. Мама ни разказваше, че
зла мащеха, зимата, ги изгонила първи
на снега, за да проверят дали идвала
пролетта. После идваха огнените
минзухари, следвани от срамежливите
теменужки. Пекнеше ли пролетното
слънце, ароматът на кичестите розови,
сини и лилави зюмбюли изпълваше
целия ни двор. Между тях поклащаха
красивите си глави жълти, червени и
шарени лалета, следвани от морави
латинки, пъстроцветен трендафил,
снежноглави гергини и така до късна
есен с пъстрите букетести хризантеми.
Ръцете на мама бяха груби, с
повяхнала кожа и изпъкнали вени, с
възлести стави и изкривени от много
работа пръсти. Това бяха ръце на
работна и всеотдайна селска жена.
За нас и за всички, които познаваха
мама, тя беше авторитет и пример
за подражание. Посланието, което тя
написа в последното си писмо до нас,
завършваше с думите: ”Мили деца,
запазете добрите си души. Прощавайте,
но не отмъщавайте!”
Къщата ни се посещаваше от всички
жени в селото. Тя бе винаги чиста и
подредена, ухаеща на билки и цветя,
на мерудия и блага гозба. Пъстри

многоцветни китеници, шарени черги и
красиви възглавници, наредени до одеялата,
изпълваха всяка стая от нашия дом. Мама
пееше с невероятен талант песни за хайдути и
чорбаджии, за любовта между моми и ергени,
за снахи и свекърви, за слънцето и вятъра, за
цветята и човешката доброта. Пригласяха й
баща ми и сестра ми – тя наследи песенния
им талант. Мама винаги намираше време за
нас, децата, въпреки, че постоянно имаше
много работа, но никога не нервничеше и
не се оплакваше от безкрайната си къщна
и кърска работа. Защото и ние, и цялата й
работа от сутрин до мръкнало бе смисълът
на живота й. Всичките наши болки и радости,
успехи и страдания бяха най-важното за мама.
Ние растяхме до нея примерни и добри, сред
цветя, пиленца, агънца, яренца, играехме в
градините до насита. Вечер заспивахме сладко
с омайните мамини приказки и приглушени
приспивни песни.
Когато поотраснахме, брояхме дните до
края на седмицата, когато от големите градове
ще се върнем при мама и тате. Те ни чакаха с
нетърпение в съботите и за ваканциите, за да
отидем в най-хубавото и спокойно селце на
света – нашето, където ще намерим истински
душевен и физически покой, спокойствието и
красотата на бащиния дом. Обичахме всичко
тук не само заради прекрасната природа, но и
заради любимата ни баба Вела, заради благия
дядо Блажко.
Ние, децата, изпълвахме двора и къщата
с гълчава, с игри и смях. Сърцето на мама се
пълнеше с радост, трепет и обич. Нямаше
по-щастлива от нея, когато ние, трите й
деца, завършихме висшето си образование,
и толкова много се гордееше с всеки от нас.
Другата й голяма радост бяха нашите сватби
– щастлива беше, когато ни приготвяше за

Архангел Гавраил се явил на 25 март и съобщил на Дева
Мария благата вест, че е заченала от Светия Дух и ще
роди син – Спасителя на света. “Радвай се, благодатна!
Благословена си ти между жените... Ти намери благодат
у Бога! Ти ще заченеш и ще родиш син и ще Го наречеш
Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния”.
Мария казала на ангела: “Как ще бъде това, когато аз
мъж не познавам?” Ангелът й отговорил: “Дух Светий
ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени.
Затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се
нарече Син Божий!”
новия ни семеен живот. Появяваха се внуците
й и мама денонощно плетеше чорапки,
терлички, елечета, пъстри детски дрешки и
вплиташе в тях радостта и щастието си да ги
посрещне и облече в тях. После, разболееше
ли се някой от шестте й внуци, тя идваше
веднага при него, бдеше цяла нощ над леглото
му и с хлътнали от безсъние очи посрещаше
утрото, за да приготви нашата топла и много
вкусна закуска.
Такава бе мама. Сега вече я няма. Само
хубавите спомени ни стоплят сърцата, защото
тя бе най-ярката светлина в живота ни. Когато
ми бе трудно и тежко, когато напираха сълзите
ми, а устните молитвено викаха нейното име
- МАМО!... С теб, мамо, си отиде един цял свят,
пълен с истинска обич, с чувство за сигурност и
спокойствие. Благодаря ти, мамо, за всеки ден
и час от нашия някогашен живот! За живота,
който ни даде, ти благодаря! За безсънните
нощи и дни, изпълнени с труд и грижа по нас.
Благодаря ти, мамо, че ме дари с прекрасни
брат и сестра, че ни научи да се обичаме,
уважаваме и да си помагаме във всичко.
Благодаря на съдбата, че точно ти бе моята
майка. Винаги ще се гордея с теб! Благодаря
за всеки щастлив миг от живота си, моя свята
майко! Днес скъпият ти образ е най-светлата
икона в сърцето ми, пред която се прекланям
с обич и уважение.
Целувам двете ти ръце, майчице свята!

Бард
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НА ПОСТ

ПРЕДПРОЛЕТНО

Когато се раздвижи хоризонтът
и наизскачат облаци - пълчища,
и хукнат разпенени гривести жребци
по небосвода;
Когато невидими колесници затупуркат
и затрещят светкавици
по облачния калдъръм;
Когато Бисер се притули
във скутите на Бисерска река,
в очакване на някакво възмездие,
задъхано и онемяло от страх не мога да остана зад стъклата
на моята уютна стая.

Слънчев лъч
закачливо повдига клепачите
и ми кима: “Ставай,
вече е време!”
Да, така е. Обаче
в мене сънен уют
още дреме,
не ме пуска постелята
на ленивото утро.

Велка ХАРИЗАНОВА, Кнежа

ЛИЛЯН ПАУНОВ – с. Бисер, Хасковско

Излизам със своя фантастичен чадър
от заклинания и чемерни заплахи
към всички дяволи и ангели
и го простирам над моето село.
И знам - напразни ще са всички бури.
Но все ме гложди мисълта:
дали не ще го връхлети беда
във миг, когато няма да ме има?!
А няма на кого
чадърът фантастичен
да предам.
И мълчаливо се заричам
да бъда денонощно тук –
на своя пост.

УТРО

Димо ДИМОВ, Варна

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...

БЕЗ ОБИЧ

Цветана Качерилска
Пустиня безводна.
Суха река.
Нива безплодна.
Път изоставен.
Запустял двор.
Без геранило кладенец.
Птица с едно крило...
Така ме е страх
без твоята обич
да не заприличам на тях.

В ранно утро щом излезеш
навън през пролетния ден,
дълбоко въздух кат поемеш,
се чувстваш сякаш подмладен.

ЖИВАТА ЗЕМЯ

Пътечка вита през гората,
ето - на поляната излиза,
покрай езерото в средата,
в овощната градина влиза.

…И повери ни Бог планета най-красива,
по-светла от Венера – вечерницата,
създаде я да бъде млада, жива,
и да ни буди с песента на птиците.

Лъчите утринни не парят,
вплитат се в дървесата,
докосват нежно, сякаш галят,
събуждат за живот земята.

Тя диша с вятъра, с морето се вълнува
и любопитно гледа през очите на
лисиче,
с децата нощем чудни сънища сънува,
снега стопява с връхче на кокиче.

Вятър клони не люлее,
хорът птичи песен пее,
зелена, свежа е тревата,
с бисерчета от росата.
В езерцето рибки плуват
и на воля си лудуват,
дъх на билки и цветя,
упойват твоята душа.
Като приказка звучи,
като хубави мечти.
Направи това творение –
създай си, Родово имение!

А навън
зимни клони сковано
се покланят към мене с надежда:
“Добрутро!”
Гледат смаяни
как тревата се ражда
и със своя изумруден покров
пак застила земята
в зелен благослов.

Боряна ЯНКОВА

Към Слънцето протяга клончета зелени,
в гнездата пърха с неукрепнали крилца,
усмихва се със нашите лица засмени,
сърцето й тупти в безброй сърца.
Но хората, обичаните й деца,
от свойто превъзходство заслепени,
играят смъртоносната игра
на генетичните промени.
“Модифицират” своя роден свят,
от него и от Бога недоволни,
но знаят ли, че няма връщане назад,
че внуците ни ще се раждат тежко болни?
Загиват вече птици, пеперуди,
измират медоносните пчели…
Камбани бийте, за да се пробудим!
За угасения Живот да ни боли.
Да пазим жива нашата Земя прекрасна,
небесносинята и ласкаво зелената,
в която всеки миг Живот се ражда,
че в нея вложи Бог душата на Вселената!

В миг
запяват дървета и птици,
устремени към ясното слънце.
И от малкото зрънце
тръгва пролетен кълн.
Всичко тръпне
във свещено предчувствие.
Пролетта
готви таен метеж.
И огромен вулкан от любов
чака своя кипеж
да избликне навън.
В душата ми
запява птича песен
и стих за обич
пръстите ми пишат.
И във мечтите си по теб унесена,
усещам цялата земя
как в мене диша.

Разговор с Времето
Емилия ГЕОРГИЕВА, Плевен

Със Времето отдавна разговарям.
Със него имам си “закачка”.
Въпросите, които му задавам,
за него са като “играчка”.
То много знае. Няма грешка,
нали е в нас и ние в него.
Дали царе сме, или пешки,
за него си е без значение.
То винаги е безпристрастно.
Не знае що е сън, умора.
Целта му е пределно ясна:
открива ни законите на Бога.
Обичам този страж изконен,
следовникът на Божията воля.
И зная вече – Времето,
е зоркото око на Бога!

Природа, здраве
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ИЗСЛЕДВАНИЯТА ВЪРХУ
ЖИВОТНИ, ХРАНЕНИ С
Продължава
от стр. 1
Но дори тези резултати, които тя успя
да получи, шокираха учените по цял
свят. За своите сензационни проучвания
Ирина Владимировна
разказа на “МК”.

Лобистите
забраняват
изследвания
на трансгените
Защо ГМ продукти могат да бъдат
опасни?
- Първо, в процеса на въвеждане на
гени те могат не само
да мутират, но и да
оказват отрицателно
въздействие върху
генома на растенията.
Второ, в ГМ-растенията се образуват неизвестни
токсични
протеини, които могат да предизвикат
при човека интоксикация или алергия.
Така фантастичната
история за това, как в
резултат на генетични манипулации се
появяват нови растения, които довеждат
до слепота на хората,
може да се превърне
в реалност още днес.
На трето място, методите за вграждане на
ген са несъвършени
и не гарантират безопасността на растенията, създадени с
тяхна помощ. Два са
най-често използваните методи. Първо
- обстрел на клетки
с микрочастици на
злато или волфрам с
нанесени върху тях
гени. При този метод
е неизвестно колко
нови гени ще се образуват и в кое място ни
генома ще се вградят.
Вторият (по-често използван и по-опасен)
е въвеждане на гени
с плазмиди на почвена туморна бактерия.
Немските учени показаха, че плазмид от

ГМ-храните попада в
клетките на различни
органи на животни.
Преди началото на
своите изследвания
аз също предположих, че плазмиди
от ГМ-растения попадат в нашия организъм - в кръвта,
червата, спермата
и т.н., което предизвиква тумори, мутации и нарушаване
на репродуктивната функция.
За Вас важно ли беше да експериментирате точно върху
животни?
- Да. Чрез използване на тестовете,
с които се изследват
ГМ-растения, е невъзможно да се определи дали те са опасни.
Но когато животните
се хранят с ГМ-храна,
резултатът може да
се види доста бързо.
И да се изясни дали
животното ще се разболее, дали ще се нарушат неговите репродуктивни функции,
поведение и т.н.
А защо точно плъхове? Сега някои
учени твърдят, че
хората и плъхове са
много различни.
- Не, проучванията показаха, че хората се различават
генетично много помалко от мишките, отколкото си мислехме
по-рано. Макар че нямаме опашки и мустаци, по строежа и биохимията на организма
ние сме много близки. Плъхът е удобен
обект за изследване
непретенциозен,
евтин... Истината е,
ч е ф инансир ан е то
на моя експеримент
бързо беше прекъснато. Още когато го
започвах, започна и
натискът върху института от страна на
лобистите за ГМ-продукти. И ми препоръчаха да не се занимавам с това. Нашето
ръководството дори

ме помоли да не
споменавам в интервюто пълното
наименование на
института, в който
работя.
В какво точно се
прояви натискът?
- Казаха ми, че двама академици, лобисти за ГМО, се обърнали към Президиума
на РАН с искане за
спиране на проучването. Техният довод
бил, че идва много
голям поток на трансгенни продукти на
нашия пазар и нищо
не може да се направи, затова не бива
да тревожим хората.
Тяхната позиция е
следната: отравяйте
се, а ние ще стоим настрана.
Но сега, може би,
всичко ще бъде
по-различно: лично Юрий Лужков се
разпореди да се определят средства от
столичния бюджет
за продължаване
на Вашия експеримент.
- Парите вече са определени, но нашият
институт се отрече от
тази тема. Сега научните изследвания ще
продължат в други
научни институти и
ще бъдат провеждани не само от мен, но
и от други учени. Слава на Бога, желаещи
има. В допълнение,
Общонационалната
асоциация за генетична
безопасност
обяви началото на
първия в света публичен експеримент.
Важно е да се събират средства за това
от независими източници, за да не може
никой да бъде заподозрян в лобизъм. В
експеримента, който
ще върви “на живо”
(нещо като предаването “Зад стъклото”),
се съгласиха да участват не само московски учени, но също
така и учени от други

О
ГМ

градове. Необходими
са пари, за да се наеме
стая, да се инсталират в нея камери, да
се задействат хората.
В своите изследвания похарчих всички
лични спестявания,
а ми помогна и една
жена. Благодарение
на това аз успях да
проведа експерименти, за които сега се
говори по целия свят.
Информация за тях са
намира на 40 хиляди
сайта. За тях пишат в
Обединеното кралство, САЩ, Австралия
и други страни. Аз бях
поканена да изнеса
лекции в Япония.
Проучване на въздействието на ГМрастения в други организми е огромен
научен проблем, който биотехнологиите
не могат да решат
заради огромните си
интереси. В допълнение, научните изследвания трябва да
се провеждат от научни екипи, независими от субсидиите
на фирми-производители на ГМО.
Трудно ли е да се направи това?
- Не. Но, за съжаление, има нещо непонятно. Получих много писма от учени от
целия свят. И всички
си признават, че нямат възможност за
провеждане на независими изследвания.
Например един австрийски учен ми написа: “Аз предричам,
че когато получите
такива резултати (негативни за ГМО), ще
се срещнете с интересите на западните

корпорации. Ще се
появят “квалифицирани” мнения на авторитетните учени,
които опровергават
Вашите данни. Вашата
работа ще бъде игнорирана, ще се опитат
да Ви попречат в провеждането на нови
проучвания”.
Или
историята
на моя колежка от
Австралия, която се
обърнала към правителството на своята страна с предложението да повтори
моите опити. И срещу
нея започнали атаки
по Интернет, а към
правителството - натиск от лобистите за
ГМ-продуктите.
Дойде любопитно
писмо от холандците. Първо те пишат:
“Ние не ви вярваме”. Аз отговорих:
“Да вярвате или не
вярвате - това е ненаучно. Можете да
проверите”. Няколко
месеца по-късно получих писмо от един
от тях: “Нито аз, нито
моите колеги от Англия знаем за това, че
някъде по света са
проведени подобни
експерименти. Това
би трябвало да се
очаква. Изследванията на заинтересованите производители са направени с
предварително известни резу лтати.
Единственият безопасен изход е да си
затворим очите за
тях. Тези хора са контролирани от силите
на злото. Продължавайте да работите.
Може би все още е
възможно да ги победим!”
Работата е в това,
че за изследване е
почти невъзможно

да се получат безвъзмездни средства,
но дори и да се намерят
средствата,
почти невъзможно
е да се публикуват
след това резултатите в научни списания.
Фирмите отказват да
предоставят ГМ материал за научни изследвания или изискват пълен контрол
над
експеримента.
Когато земеделските
производители к упуват ГМ семена от
фирмите, те подписват договор, че нямат право да ги дават за изследвания.
Между другото, повечето ГМ семена не
покълват и земеделските производители са принудени да
купуват отново. По
тази причина в Индия
има голям ръст на самоубийствата сред
земеделските производители. На тях
им бяха продавани
смесени семена (както традиционни, така
и ГМ). Само след две
години те не можаха да получат реколта, защото семената
не покълнаха. Дори
нормалните растения в резултат на
кръстосаното опрашване станаха безплодни. В тази ситуация производителите
на трансгенни семена
лесно могат да организират глад навсякъде по света:
просто отказват да
продават семената на
страната и готово. В
същото време основният производител
на ГМ култури “Монсанто” заявява, че
след 10-15 години
всички семена на
планетата ще бъдат
трансгенни.

Природа, здраве
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Половината
от плъховете, хранени с
ГМО, умират
Разкажете ни повече за вашия експеримент.
- Нищо ново не съм
изобретила. В много
ръководства за тестване на ГМ продуктите е написано как да
се проверяват. В това
число и в методическите указания на главния лекар на Русия,
Онищенко, от 2000 г.
Такава примерна схема ползвах, въпреки че тогава за тези
указания не знаех.
Вярно е, че Онищенко казва, че експериментите трябва да се
извършват на пет поколения плъхове. Но
такива изследвания
вие няма да намерите! Въпреки че някои
производители
на
ГМО провеждат опити с животни, те ги
хранят много хитро
- започват да хранят
женските по време
на бременността, когато майчиният организъм защитава ембриона от вредното
въздействие. Но, ако
започнем храненето
преди чифтосването
и продължим до края
на кърменето на децата им, вероятността за неблагоприятни
ефекти върху организма се увеличава
драстично. За фирмите, които извършват
такива изследвания,
лошите резултати са
неизгодни.
Съществуват данни, че от
500 учени, работещи
в областта на биотехнологиите в Обединеното кралство, 30%
са били принудени по
искане на спонсорите
си да променят своите опити.
Извършила
съм
няколко серии от експерименти. Основно
ние изучавахме физиологичното състояние на плъховете и
нивото на смъртност
при първо и второ
поколение. В първия
блок изследвахме 30
женски,
които разделихме в 4 групи.
На първата давахме
заедно с обичайната храна и ГМ соево
брашно; към храната
на втората група до-

бавяхме обикновена соя; на 3-та група
– протеин, изолат от
ГМ соево брашно, а 4та (контролна група)
се хранеше със стандартна храна без добавки. Храних плъховете преди и по време на чифтосване, по
време на бременност
и кърмене. Родиха се
221 плъха. Отрицателен резултат имахме
в групата “ГМ соя” (аз
не очаквах, че всичко ще бъде толкова
лошо!). Повече от половината от младите плъхове (51.6%)
на първото
поколение
умряха
в
рамките
на първите три седмици
от
живота си,
от останалите повече от една
трета бяха
1,5-2 пъти
по-малки
по размер
и тегло от
плъховете в
контролната група. Те
бяха слаби и
недоразвити. Интересно е, че дори
и в групата
на
“обикновената
соя”, теглото
намалява,
въпреки че
на
теория
добавянето
на белтъчини към нормалната храна би трябвало да доведе
до обратния
резултат. Покъсно, когато чифтосахме оцелелите женски и мъжки от
първото поколение
на групата на “ГМ соя”,
потомство от тях не
се получи. При чифтосване на женски от
първото поколение
на групата “ГМ соя” с
обикновени мъжки,
потомство имаше, но
много слабо и недоразвито.
В друга серия морфологични
експерименти изследвахме състоянието на
вътрешните органи
на животните. Сериозни патологични
промени установи-

хме в черния дроб
(той приличаше на
сито) и в тестисите
при мъжките (те се
оказаха посинели, а
не розови). Трябваше
да изследваме сърцето, мозъка, далака
и други органи, но не
успяхме. Дори не съм
предполагала, че моите резултати ще предизвикат такива бурни дебати. Но още поизненадващо е, че за
половин година така
и никой не повтори
тези прости експерименти. Сега напра-

кава използвах), той
може да се натрупва и има негативно
въздействие върху
ембриона. По тази
причина аз промених
малко системата на
хранене: храних плъховете с ГМ соя само
2 седмици преди
чифтосване и за 2-3
дни по време на оплождането, а по време на бременността
и кърменето не им
давах соя. Получи се
същата картина като
при предишните опити. В групата на “ГМ
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крепят. Но за това не
искам да говоря. Важно е друго. Рисковете, които крият ГМ
растенията,
могат
да доведат до това
всички живи същества на нашата планета да загинат. Растенията и животните
формират климата, а
какво се случва сега
с климата! Това може
би е резултат от мащабното разпространение на ГМ култури. Повечето от ГМО
след 1-2 или няколко
поколения
стават

ват в образуването на
снежинките (те са от
централно значение
за кристализацията)
при неголеми минусови температури от
- 2 °С до - 8 °С. Американците откриха
тези бактерии върху
листата на растенията. И борейки се със
замръзването, отделиха от тях гена, отговарящ за формирането на така наречения
липогликопротеинов
комплекс. А без него
бактериите престават да бъдат ледообразуващи! Затова пък
се оказват по-конкурентноспособни. И
пуснати в природата,
започват да потискат естествените атмосферни бактерии.
Може би затова температурата на улицата е под нулата, а сняг
няма?
Не се ли страхувате
да провеждате такива изследвания?
- Често ме питат за
това. А какво да правя? Друг изход няма.
Да не се занимавам
с този проблем аз не
мога. Ние подценяваме опасността от ГМО,
и ако сега не предприемем
никакви
мерки, утре може да
бъде твърде късно.
На този етап имаме
само един път: да изучаваме, да доказваме
и да вземем мерки. И
да го направим възможно най-бързо. Ще
съм признателна на
всички онези, които
подкрепят публичния научен експеримент за тестване на
ГМ продукти.

вих нова серия проучвания, основно със
собствени средства.
Има ли вече резултати?
- Данните все още
се обработват, но
можем да кажем: резултатите от първите
експерименти се потвърдиха. Тези проучвания бяха необходими, за да се изключи въздействието на
хербицидите върху
поколението на плъховете. Смята се, че в
ГМ соя, устойчива на
хербицид (именно та-

соя” смъртността при
поколението
беше
повече от 50% и имаше много недоразвити плъхове.

Оказват ли
вече влияние
върху климата ГМ култури?
По време на изследвания оказваха
ли ви натиск?
- Да. Оказват натиск не само на изследователите, но и
на тези, които ги под-

безплодни. И не е изключено тези, които
ги ядат, след няколко поколения също
да бъдат неспособни да възпроизвеждат рода си. Именно
с това е свързано
рязкото намаляване на биоразнообразието в полетата
с генно модифицирани култури.
Има и друг важен
факт. Написах една
статия, в която представих информация
относно измененията
на ледообразуващите бактерии. Те участ-

ПЪТЯТ: Още през
2000 г. 828 учени от
84 страни подписаха отворено писмо
до
правителствата
на всички страни за
опасностите от ГМО.
Сега тези подписи са
повече от 2 хиляди.
Учените искат налагане на забрана върху използването на
трансгенни организми.
Оригиналът
на
руски език на това
интервю може да намерите в интернет на
адрес: bgzemia.blog.
bg/politika/2010/02/08
/.488942
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Председателя на 41-вото Народно събрание
Г-жа Цецка Цачева
Народните представители
в 41-вото Народно събрание
16 март 2010 г.
гр. София

Уважаеми дами и господа,
Обръщаме се към Вас отново във връзка с
последните промени в Закона за ГМО, приети
на 12.03.2010 г. на заседанието на Комисията
по околната среда и водите (КОСВ) към Парламента на 12.03.2010 г. и чието гласуване в
пленарна зала предстои на 17.03.2010 г. След
тримесечна кампания и недвусмислено заявеното обществено мнение против всякакво
освобождаване в околната среда и отглеждане на генетично модифицирани организми
(ГМО), последните промени не гарантират
успешното изпълнение на целта: България
– свободна от ГМО, към която заявиха, че се
стремят и всички парламентарни сили.
Въпреки многобройните обещания за рестриктивен закон, на път е да бъде приет закон с
много пробойни. Той не удовлетворява нашите искания за България, свободна от ГМО. Ние
продължаваме да протестираме, защото след
три месеца много от предложенията на неправителствени, граждански и браншови организации по закона не бяха взети предвид на заседанията на КОСВ, като не във всички случаи
ни беше позволено да ги аргументираме. Междувременно всеки нов вариант на Закона за
ГМО, който се предлага, е неясен и объркващ. В
момента прилагането на Закона за ГМО би позволило отглеждането и разпространението на
ГМО на територията на България.

Природа, екология

ДЕКЛАРАЦИЯ

От организаторите на кампания „България, свободна от ГМО”
рията на България.

5. В чл. 82, третиращ предпазната клауза за

разрешени в Европа ГМО, да се разпише
временна забрана, докато е в ход процедурата по събиране на информация и доказване на вреда за околната среда или
човешкото здраве.
Разчитаме, че сме избрали компетентни законотворци, които ще намерят юридическите
формулировки, за да гарантират запазването
на българската природа и традиционни култури от разпространението на ГМО.
Смятаме, че изпълнителната власт трябва
да поеме политическа отговорност за откровените лъжи и множеството манипулации на
българския народ за тези три месеца, за пропиляното време, средства и енергия, които
нанесоха трайни щети върху нашите очаквания за адекватно отношение към българското
общество.
16 март 2010 г.
гр. София

Декларация се подкрепя от:

Инициативен граждански комитет
Национална асоциация на зърнопроизводителите
Българска асоциация на фермерите
Българска Асоциация Биопродукти
Сдружение “Редки местни породи”
Асоциация „Български пипер”
Исканията ни, които до моФЕРМЕР.БГ
мента не залегнаха в законоОбществен център за околна среда и успроекта, са:
тойчиво развитие /ОЦОСУР/ Варна
Информационен портал Farmer.bg
Гилдия на главните готвачи - България
1. Законът да формулира ясна и конкретна заБългарска асоциация на пенсионерите
брана за освобождаване в околната среда
и пускане на пазара на всякакви генетично
Коалиция „За да остане природа в Бългамодифицирани хибриди, получени от традиционните български култури, споменати рия”, включваща:
Асоциация на парковете в България, Бълв чл. 79 от досега действащия закон.
гарската асоциация за алтернативен ту2. В чл. 80 да бъде категорично и ясно раз- ризъм, Българското дружество за защита на
писана забрана за освобождаване на ГМО
в околната среда и отглеждане на ГМО с птиците, Българското дружество по фитотърговска цел в защитените територии и ценология – 2001, Българската фондация “Биов защитените зони от националната еколо- разнообразие”, Информационния и учебен ценгична мрежа Натура 2000 и на отстояния тър по екология, Народно читалище „Бъдеще
от границите им, по-малки от 30 км, без Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива
допълнителни неясни препратки към дру- природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”,
Сдружение „Природа назаем”, Сдружение „Еко
ги разпоредби от закона.
мрамор”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение
3. Да бъде адекватно преформулиран чл. 134 „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски
и свързаният с него чл. 143 съобразно пос- съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражледните корекции на чл. 80, т.к. в този си данско сдружение „Щастливеца”, гражданска
вид санкциите важат единствено за длъж- група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила”,
ностни лица. Санкциите трябва да обхва- сдружение “Еко Рила” – Самоков, Българска фещат всяко лице, което отглежда или осво- дерация по катерене и алпинизъм и WWF Дубождава ГМО в околната среда в наруше- навско–Карпатска програма България.
ние на забраната по чл. 80.

4. В чл. 71 да се разпише, че министърът на

земеделието и храните не само регистрира, но и дава разрешение за площите, на
които ще се отглеждат ГМ култури, само
след като са спазени отстоянията и изискванията на този закон (т.е. той ще има компетенцията да отказва, ако не са спазени
тези отстояния и изискванията по чл. 80).
Както и че разрешението по чл. 71 е задължително условие за законното отглеждане
на всички ГМО с търговска цел на терито-
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Пояснения:

Противно на здравите принципи в законотворчеството, последната модификация на чл.
80 препраща към регистрираща процедура
(чл. 71), а не към дефиниция. По този начин
той не предпазва НАТУРА 2000 от всякакво
отглеждане, а забранява полевите опити и
отглеждането с търговска цел единствено на
тези ГМО, за които първичното заявление е
подадено в България. Недостатък на ЗИД на
ЗГМО е, че в него не е регламентирано наци-

оналното одобрение на засаждането в България на одобрените в ЕС ГМО, които са получили общо европейско разрешение чрез друга
страна-членка. Законът определя единствено
реда за одобрение, когато първичното заявление е подадено чрез България. Съответно
не е определен и ред за контрол дали тези
насаждения спазват предвидените в закона
условия за отглеждане, валидни за ГМО получили първично разрешение в България.
Чл. 71 постановява създаването на регистър на площите, засети с ГМО и определя специфични правила за отглеждането им, които
предвид процедурите, разписани в останалата част на закона, са задължителни за подалите първично заявление в България. Той обаче
не определя изрично специфично задължение за регистриране в този регистър на площите с ГМО, получили разрешение за ЕС чрез
друга страна членка, нито пък в закона съществува санкция, ако отглеждащият не подаде
информация за включване в регистъра. Така
на практика извън обхвата на закона остава
отглеждането на ГМО с търговска цел за ГМО
хибриди, получили разрешение чрез подадено заявление в страна членка, различна от
България, както царевицата МОН810, царевицата Т25 и картофа „Амфлора” понастоящем.
В чл. 134 санкциите за нарушение на чл. 80
са за длъжностни лица. След като чл. 80 доби
поредната си корекция, чл. 134 не се измени съобразно него и на практика санкция за
нарушение на чл. 80 няма. За тази санкция
съгласно процедурата в чл. 143 се съставя комисия към министър-председателя и случаят
се отнася до Върховен административен съд.
Резултатът е правен абсурд, т.к. ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и
еднакво прилагане на законите в административното правораздаване и разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския
съвет, министър-председателя, заместник
министър-председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове
на Висшия съдебен съвет.
Традиционните култури по чл. 79 са поставени под специалната защита на досега
действащия закон. Забраната е от стопанско–
икономически характер и поставя като национален приоритет опазването чистотата на
сортовете от стратегическа значимост за България. Санкцията за пускане в природата или
на пазара на някоя от тези култури в досегашния закон е 1,000,000 лв. Докато санкцията за
пускане изобщо в природата без разрешение
е 500,000 лв.
При сегашната формулировка в проектозакона се казва, че ако в ЕС бъде разрешен
генетично модифициран вид от тези култури, министърът на земеделието и храните ще
стартира процедура по предпазна клауза. Но
тази процедура е с различен по същността си
характер и с неясен изход. А именно – специален научен съвет трябва да разгледа нова
научна информация за евентуална вреда за
околната среда и човешкото здраве. Чак след
като се открие и обоснове такава вреда и тя
бъде приета от Европейската комисия, ще е в
сила забраната. Това, въпреки уверението на
управляващите, е съвсем различна хипотеза
от досегашната.

22 - 28 март 2010 г.
Инициативата за празнуване на Световния ден
на водата се поражда през 1992 г., на Конференция на Обединените нации на тема „Екология и
развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Оттогава всяка година се организират събития в цял
свят, посветени на водата, този жизнено необходим ресурс. Недостигът на питейна вода е
обявен за проблем от първостепенно значение
за 21 век.

Природа, екология
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Световният
ден на водата

Международният ден на
водата, 22 март, тази година
се провежда под надслов
Вода за здраве
Денят на водата се чества с цел да се привлeче общественото внимание към проблемите на над 1 милиард души по света, които
нямат достъп до чиста и безопасна питейна
вода.
През 2009 г., на Петия световен форум по
въпросите на водата, който се проведе в Истанбул, се обсъди и проект на резолюция,
предложена от Европейския парламент. В
документа се изтъква, че липсата на вода и
недостатъчното й пречистване предизвиква
смъртта на около 8 млн. души годишно, че повече от един млрд. от жителите на планетата
нямат удобен достъп на разумна цена до питейна вода, че близо 3 млрд. души живеят в
зони, засегнати от воден стрес.

Водата – универсално
лекарство от природата

Чудото на водата, символ на силата, младостта и красотата. Какво я прави така
ценна и как да използваме живителните й
сили обяснява д-р Карл-Лудвиг Реш, директор
на Германския институт по балнеология и курортно дело.
Водата е един от четирите основни елемента. От незапомнени времена тя има лечебно
значение за човека, дори е била обожествявана. Човек може да живее със седмици без храна, но без вода - броени дни. Водата съставлява две трети от човешкия организъм и е от
първостепенно значение за него.
Съставът на кръвната плазма е сходен с
този на праисторическия океан, който е покривал цялата планета преди милиони години.
От него е произлязло всяко живо същество.
• Означава ли това, че морската вода е
по-полезна за хората от сладката?
Общо взето, морската вода е по-богата на
минерали и микроелементи от сладката.
• Как влияят морската вода и климат
върху организма?
Минералите от морския въздух и морската вода стимулират процесите в организма
- кръвообращение, обмяна на веществата,
хормони и имунна система. Повечето обичайни за градското ежедневие дразнители край
морето са почти неутрализирани. Морският климат е идеален за алергичните, защото
въздушните струи откъм морето съдържат
значително по-малко алергени, прах, цветен
прашец и други вредни вещества.
• Какво е таласотерапия?
“Таласос” на гръцки означава море.
Таласотерапията (морелечението) е много
полезна. Тя помага при смущения на кръвообращението, проблеми с вените, заболявания
на дихателните пътища, кожни болести, алергии, податливост към заразни болести.
Полезни са и разходките в плиткото по брега. В морската пяна се вихрят безброй малки
капчици вода, които при вдишване преминават през лигавицата на носа, гърлото и бронхите и имат прочистващо и възстановяващо
въздействие.

• Морската вода полезна ли е за кожата?
Съдържащите се в морската вода минерали укрепват киселинния баланс на кожата,
повишават нейната устойчивост и я правят
по-гладка. Затова поддържането на тялото с
продукти от морска вода е препоръчително.
Една морска баня е значително по-полезна
за кожата, отколкото тази с вода от водопровода, която отнема от кожата важни минерали и я изтощава.
В много курорти се използва водата от лечебни извори за процедури чрез бани или пиене.
• Какво я прави толкова здравословна?
Лечебните води на много известни курорти извират от дълбоките земни недра. По пътя
си до повърхността те преминават през различни слоеве, като поемат и разтварят много
ценни вещества: минерални соли - сулфати и
бикарбонати, микроелементи - желязо и мед.
В зависимост от вида и съдържанието на
тези субстанции се определя и терапевтичният ефект на водата. Киселите води например са подходящи за лечение на смущения в
кръвното оросяване. Водите със съдържание
на минерални соли или сяра имат противовъзпалителен ефект.
• Какво е влиянието на морските бани
или обливанията с морска вода?
Ефектът е троен. Термичен - редуване между топло и студено. Химически - поддържане
на минералния баланс по и под кожата; физически - поради налягането на водата върху тялото и тласъка й.
Обмяната на веществата и функционирането на отделните органи се хармонизира,
освобождават се енергийните блокади, организмът се прочиства от токсините.

Водолечението е особено полезно за ревматични заболявания, смущения в обмяната
на веществата, като диабет, проблеми с кръвообращението, кожни заболявания и болести на дихателните пътища.
• Каква е ползата от пиене на лечебни
води?
Курсът на лечение с изворна вода, съдържаща хидрокарбонат, е превъзходен при стомашно-чревни проблеми.
Лечебна вода със съдържание на сулфат
е полезна за храносмилането, особено срещу запек. Според най-нови изследвания сулфатът понижава и нивото на холестерина.
• Какви водни процедури бихте препоръчали при домашни условия, които да
ни предпазят от болести?
Особено полезни са, според последни проучвания, студените душове. Те предпазват организма от зарази.
Да се прилагат постепенно: първо кратки
обливания на краката, като се започне от стъпалата, продължи се нагоре до ханша, после
от вътрешната страна на бедрата и отново до
долу.
• Всекидневното обилно къпане не е ли
все пак вредно за кожата?
Шампионите по плуване прекарват всеки
ден поне по четири часа във водата и това не
им вреди.
Всекидневното къпане е много по-безвредно, отколкото неизброимите видове
шампоани, сапуни и други подобни средства
- те трябва да се използват много пестеливо.
инж. Бойка Манчева,
Председател на екоклуб „Горско начало”,
с. Горско Сливово
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ТОЛТЕКИТЕ
Толтеките са индианска цивилизация в Централна Америка, принадлежаща към езиковата група Нахуатъл. Връзката между толтеките и маите е все още предмет на дебати.
Има също така предположения, че те са част
от финикийците, които са напуснали Стария
континент.
През VІІІ век създават държава, която обхваща централно и северно Мексико. Просъществува до ХІІ век. Занимават се предимно
със земеделие.
Толтеките са племе, което около V век вече
владее Мексиканското плато. Те са изкусни
строители. Тяхната столица Теотиуакан е
разположена на 18 кв. км. площ и впечатлява
със своите храмове и постройки, сред които
се открояват Пирамидата на Слънцето и Пирамидата на Луната.
За съжаление съвременната наука все още
знае твърде малко за тези прекрасни майстори. Известно е само, че през X век, по време на
управлението на владетеля Топилцин, държавата им се разпада в резултат на избухнали
епидемии и чужди нашествия. Толтеките се
опитват да създадат нова държава с център
град Тула, но и тя не просъществува дълго. Три
века по-късно по тези места се заселват ацтеките, които идват от север.
Не бива да се пренебрегва и философията на
толтеките, която гласи, че светът е съставен от енергия и при нужните знания и умения
човек може да се превърне в каквото поиска и
да отиде там, където желае.
Бъди безгрешен в словото си. Освободи
се от нуждата да бъдеш прав. Когато вярваш
в нещо, ти предполагаш, че си прав и може
дори да разрушиш връзки, за да защитиш позицията си. Отърви се от нуждата да защитаваш позицията си.
Обичай себе си и промени живота си. Нека
отсега нататък всяко твое действие, реакция,
мисъл и чувство да се ръководят от Любовта.
Обичай себе си все повече и повече, докато
в съня на Живота, който сънуваш, страхът и
драматичните емоции бъдат изместени от
Любовта и радостта.
Не прави предположения. Научи се да задаваш въпроси. Винаги е по-добре да задаваш въпроси, отколкото да правиш предположения, докато не си изясниш нещата докрая.
След като чуеш отговора на даден въпрос,
няма да ти се налага да правиш предположения, защото ще знаеш истината.
Не прави предположения. Внимавай за несъзнателните предположения. Предположенията през повечето време се правят много
бързо и несъзнателно, защото сме се съгласили да общуваме по този начин. Ние сме решили, че не е безопасно да задаваме въпроси; ние сме приели, че ако хората ни обичат,
трябва да знаят какво искаме или как се чувстваме.
Приеми своята божественост. Всичко е Бо-

жие проявление. Когато осъзнаеш, че силата
на Живота е в теб, ти приемаш своята собствена божественост и едновременно се изпълваш със смирение, защото виждаш същата
божественост във всички останали.
Ти си художник на Духа. Открий себе си и
изразявай същността си по свой уникален начин. Открито изразявай Любовта си. Животът
е сън и ако го изпълниш с Любов, твоят сън ще
се превърне в шедьовър на изкуството.

Винаги давай най-доброто от себе си. Уважавай себе си. Уважавай мъжа или жената,
която си. Поеми риска да осъществиш своята
мечта. Действай, за да живееш пълноценно и
да даваш израз на онова, което си.
Предай се на Бог. Страданието не е нищо
друго, освен противопоставяне на Бог. Колкото повече се противопоставяш, толкова повече страдаш. Просто е. Когато се предадеш
на Бог, няма борба, няма противопоставяне,
няма страдание.
Винаги давай най-доброто от себе си. Живей в настоящето. Поддържай вниманието си,
насочено към сегашния момент и живей в настоящето. Това е началото на едно ново разбиране, една нова мечта.
Когато прощаваш, се случват чудеса. Роден си със способността да прощаваш, а си се
научил на обратното. Научил си се да не прощаваш, практикуваш непрощаването, овладяваш го до съвършенство. Когато се научиш да
не подхранваш гордостта си и поискаш прошка, започват да се случват чудеса.
Любовта изпитва състрадание и уважение.
Любовта изпитва състрадание и уважение, но
не съжаление. Ако някой падне, състраданието ти помага да му кажеш: *Стани. Ще се справиш.* Състраданието се ражда от уважението
и осъзнаването, че всеки е достатъчно силен
и интелигентен да направи своя избор.
Не приемай нищо лично. Не обръщай внимание на мнението на другите. Каквото и да
правят, чувстват, мислят или казват хората, не
го приемай лично. Другите имат свое собствено мнение, в зависимост от своите вярвания,
затова, каквото и да мислят за теб, то не засяга теб, а тях.
Служи на този, когото обичаш. Когато решите да бъдете заедно, всеки от вас е там, за
да служи на другия и да дарява с Любов този,
когото обича. Всяка целувка, всяко докосване
е изпълнено с желанието да доставиш удоволствие на човека, когото обичаш, без да
очакваш нищо в замяна.
Винаги давай най-доброто от себе си. Важна е практиката. Като непрекъснато даваш
най-доброто от себе си, ти можеш да овладееш до съвършенство изкуството на преобразяването. Като даваш най-доброто от себе си,
навиците да злоупотребяваш със словото си,
да приемаш нещата лично и да правиш пред-

положения ще отслабват и ще се разреждат
във времето
Играй като дете. Най-щастливите моменти
в живота са, когато играеш като дете, когато
пееш и танцуваш, изследваш и твориш просто
за удоволствие. Да се държиш като дете е прекрасно, защото това е естествената същност
на човека.
Винаги давай най-доброто от себе си. Не
стигай до крайности. Винаги давай най-доброто от себе си, но не стигай до крайности!
Когато прекаляваш, ти изтощаваш тялото си и
вървиш срещу себе си, затова ще ти е нужно
повече време, за да постигнеш целта си.
Осъзнавай качеството на своето общуване. Качеството на общуването зависи от това
дали емоционалното ти тяло е настроено на
вълните на Любовта или на вълните на страха. Ако разпознаваш Любовта и страха, ще
видиш ясно от каква позиция споделяш своя
сън с другите и можеш съзнателно да избереш позицията на Любовта.
Ти отговаряш само за твоята половина от
връзката. Всяка връзка има две страни, но
ти отговаряш само за твоята половина. Не е
твоя работа да контролираш другия. Уважавай другия и във връзката ви винаги ще има
мир.
Не приемай нищо лично. Имунизирай се
срещу отровата.Целият свят може да клюкарства за теб, но ако не го приемаш навътре,
ти си имунизиран. Да си имунизиран срещу
отровата насред Ада е подаръкът на второто
споразумение.
Създай си нови споразумения, основани на
уважението и Любовта. Поеми отговорността
да създадеш нови споразумения с онези, които обичаш. Ако едно споразумение не върши
работа, смени го с друго. Използвай въображението си, за да изследваш възможностите
Не прави предположения. Елиминирай
клюката. Да правиш предположения, значи
да избереш да страдаш, защото обикновено предположенията ни пораждат клюките.
Ние правим предположения и вярваме, че
сме прави, после защитаваме своите предположения и се опитваме да изкараме другите
черни.
Ти си отговорен за собственото си щастие.
Щастието никога не идва отвън. Сложиш ли
щастието си в чужди ръце, то винаги може да
ти бъде отнето. Щастието идва единствено и
само отвътре, и е рожба на твоята Любов.
Не приемай нищо лично. Приемай другите
такива, каквито са. Когато възприемаш другите хора такива, каквито са, без да го приемаш
навътре, никога няма да бъдеш наранен от
онова, което казват или правят. Дори ако
другите те излъжат, няма проблем. Те лъжат,
защото се страхуват, че ще откриеш, че не са
съвършени.
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Любовта не задължава и не очаква. Когато обичаш, правиш всичко, защото искаш да
го направиш. Всичко се превръща в удоволствие, в игра, която ти носи радост. Когато обичаш, не очакваш да се случи нещо, затова каквото и да се случи, то е добро и няма място за
разочарование
Обичай другите безусловно. Когато обичаш без условия, човекът в теб и Богът в теб
се съединяват с Духа на Живота, който протича през теб. Животът ти става проявление на
красотата на Духа, а твоят сън става шедьовър
на изкуството
Не прави предположения. Кажи *сбогом*
на тъгата и болката. Цялата тъга и болка, които си изживял през живота си, се коренят в
предположенията и приемането на нещата
лично. Целият свят на контрол между хората
се основава на това. Спри за миг и помисли
над всичко това.

Атлантите.
Статуи на воини
толтеки в Тула

Приеми своята собствена красота. Каквото и да ти казва умът, ти си прекрасен и това
е факт. Ако осъзнаваш своята красота и приемаш своята красота, мнението на другите
няма да ти въздейства по никакъв начин.
Винаги давай най-доброто от себе си. Давай най-доброто от себе си, защото го искаш.
Ти даваш най-доброто от себе си, когато се наслаждаваш на действието или постъпваш по
начин, който няма да има негативно въздействие върху теб. Ти даваш най-доброто от себе
си, защото искаш да го направиш - не защото
се опитваш да се харесаш на съдията, и не
защото се опитваш да се харесаш на другите
хора.
Приемай другите такива, каквито са. Не можеш да промениш другите. Да се опитваш да
ги направиш такива, каквито искаш да бъдат,
е като да искаш да направиш от кучето котка
или от котката кон. Всеки е това, което е. И ти
си това, което си.
Винаги давай най-доброто от себе си. Действай, без да очакваш награда. Давай най-доброто от себе си, защото така ти харесва, а не
защото очакваш награда. Когато действаш,
без да очакваш награда, ти се наслаждаваш на
всяко действие и тогава може да получиш поголеми награди, отколкото си си представял

вай себе си. Ти никога не носиш отговорност
за действията на другите, но носиш отговорност за своите. Ако някой не се отнася към теб
с любов и уважение, за теб ще е дар, ако този
човек си отиде от теб. Може да те боли, но
сърцето ти в крайна сметка ще се излекува.
За да овладееш Любовта, трябва да я прилагаш на практика. За да можеш да обичаш,
трябва да се научиш да го правиш. Единственият начин да го постигнеш е чрез практика.
Затова добрите взаимоотношения са резултат
от практически действия, а не от натрупани
знания.
Винаги давай най-доброто от себе си. Вземи живота си в ръце и му се радвай. Ти си жив,
затова вземи живота си в ръце и му се радвай.
Роден си с правото да бъдеш щастлив, да обичаш и да споделяш любовта си. Просто да бъдеш! Да поемеш риск и да се наслаждаваш на
живота си. Само това е от значение.
Винаги давай най-доброто от себе си. Реализирай идеите си. Да даваш най-доброто от
себе си означава да действаш. Може да имаме много страхотни идеи в главата си, но идея
без действие няма проявление, няма резултати и няма награда.

Предай се на своя истински Аз. Откажи се
от всички идеи да бъдеш нещо, което не си, и
Уважавай съня на другия. В една връзка има бъди това, което наистина си. Когато се предвама сънуващи - всеки със своя сън. Двамата дадеш на своята природа, на онова, което натрябва да приемат, че са различни и да уважа- истина си ти, страданието изчезва. Предавайки се на своя истински Аз, ти се предаваш на
ват съня на другия.
Живота, предаваш се на Бог.
Винаги давай най-доброто от себе си. Изрази собствената си божественост. Ти нямаш
Почувствай красотата, която живее в теб.
нужда другите да те приемат. Ти нямаш нуж- Можеш да възприемаш красотата наоколо,
да от знания или велики философски идеи. Ти само когато чувстваш красотата, която е в теб.
имаш правото да бъдеш себе си и да изразя- Почитай тялото си и го приемай такова, какваш собствената си божественост като живе- вото е. Твое право е да се чувстваш красив и
еш и обичаш себе си и другите
да се наслаждаваш на себе си.
Излекувай себе си и ще имаш прекрасна
връзка. Ако излекуваш себе си, ще си готов
за връзка, в която няма да има страх, няма да
има потребности. Ако всеки от двама ви работи върху себе си, ще видите колко бързо нещата се подобряват.

За да започнеш истинска връзка, разбери
какво искаш. Осъзнай какви са нуждите на тялото ти, от какво се нуждае умът ти и кое те
кара да се чустваш добре. Има милиони мъже
и жени - едни от тях ще са подходящи за теб,
други - не. Двамата просто трябва да бъдете
като ключа и ключалката, да пасвате един на
Не приемай нищо лично. Обичай и уважа- друг.

Любовта е лекарството, което ускорява оздравяването. Обичай себе си, обичай ближния си, обичай врага си, но започни от себе си!
Не можеш да обичаш другите, ако не обичаш
себе си. Не можеш да споделиш нещо, което
не притежаваш. Ако не обичаш себе си, не можеш да обичаш и другия.
Не прави предположения. Освободи се от
нуждата да променяш другия. Истинската любов е приемане на другите такива, каквито са,
без да се опитваме да ги променяме, защото
това означава, че всъщност не ги харесваме.
По-лесно е да намериш някого, който вече е
такъв, какъвто искаш да бъде, вместо да се
опитваш да променяш някого.
Култивирай мъдростта. За да станеш мъдър,
не е нужно да трупаш знания. Всеки може да
стане мъдър. Когато притежаваш мъдрост,
уважаваш тялото, ума, душата си. Когато притежаваш мъдрост, животът ти се ръководи от
сърцето, а не от ума.
Силата да твориш е вътре в теб. В теб се
крие толкова голяма сила, че всичко, в което
вярваш, се сбъдва. Ти си такъв, какъвто си, защото вярваш, че си такъв. Всичко в твоята реалност, всичко, в което вярваш, е сътворено
от самия теб.
Обичай и почитай тялото си. За да създадеш връзка, в която да достигнеш божественото, трябва напълно да приемеш тялото си.
Обичай тяото си, позволи му да бъде свободно, за да дава и получава, без стеснителност...
защото ‘стеснителността’ не е нищо друго, освен страх
Не приемай нищо лично. Бъди имунизиран
срещу мненията на другите. Онова, което другите казват и правят, е проекция на тяхната
собствена реалност, на тяхната лична мечта.
Когато си имунизиран срещу мненията и действията на другите, ти няма да станеш жертва
на ненужно страдание.
Бог живее в теб. Твоето тяло е жив храм, в
който живее Бог. Твоят ум е жив храм, в който
живее Бог. Бог живее в теб, защото Бог е Живот. Това, че си жив, е доказателство, че Бог
живее в теб. Твоят Живот е доказателството.
Винаги давай най-доброто от себе си. Вземи живота си в ръце и му се радвай. Ти си жив,
затова вземи живота си в ръце и му се радвай.
Роден си с правото да бъдеш щастлив, да обичаш и да споделяш любовта си. Просто да бъдеш! Да поемеш риск и да се наслаждаваш на
живота си. Само това е от значение.
Изпратил Георги КАРАКАШЕВ
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ПАНЕВРИТМИЯТА
П

ролетта иде!
С
мощния
импулс на
живата Природа и събужда всичко: земята, минералите, животни и птици,
растения, хора. Нови
мисли, чувства, идеи
прииждат в умовете,
сърцата. Човешкото
съзнание се разширява,
надскочило
ежедневните житейски грижи, към един
хоризонт, от който
можем да погледнем
вътре в себе си и навън към безкрайното
синьо небе, което ни
зове с необятността
си.
Ако се взрем понастойчиво в дълбокия смисъл на човешкия и космичния
живот, ще открием,
че всяка промяна в
микроскопичното
битие е отражение
или резонанс на един
обилен живот, който
блика в макрокосмоса. Пробуденият от
съня на своето биологично битие човек
винаги се стреми да
даде израз на тоя
висш живот на Духа,
както чрез изразните
средства на музиката, живописта, архитектурата и пр., тъй
и с хореографското
изкуство. Движенията, които правим във
всекидневния си живот, са израз на една
или друга идея.
Движенията
на
Паневритмията
са
извлечени от самата
Природа. И само тези
движения са мощни,
силни, обновителни,
които са извлечени
от нея. Законите на
пане вр и тм ични те
движения са написани в целия Всемир.
Тези движения са основани на дълбокото

– РАЗУМНА ОБМЯНА
СЪС СИЛИТЕ НА
ЖИВАТА ПРИРОДА
Под съставителството на Светла ПАНАЙОТОВА
познаване на силите,
действащи в човешкия организъм и в
цялото Битие.
Паневритмията се
основава на законите на съответствието между идея,
дума, музика и движение. Защото само
когато движенията
строго съответстват
на думите и музиката,
ще имаме онова възродително действие
върху човека.
В Паневритмията
всяка линия на движение строго съответства на известни
сили на човешкия
организъм и на човешкото съзнание и
ги събужда към дейност, към активност.
По този начин Паневритмията се явява
като стимулатор за
извикване към живот на физическите и
духовни сили на човека.
Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) започва да дава Паневритмията още през
1922 година във вид
на песни, придружени от движения, и
после влезли като упражнения в нея. Посистемно обаче този
процес започва през
1927 година. След известно прекъсване,
през 1932 година, на
поляната на „Изгрева” край София се
ражда Паневритмията – свещения кръгов танц, чиито движения и музика са
дадени от Учителя. В
следващите години

все повече ученици
и последователи от
страната се събират
и обединяват в кръга на Паневритмията,
която надхвърля националните граници
и в момента вече се
играе на петте континента.
Колелото на Паневритмията е едно
малко преповтаряне
на огромното световно колело, по което
протичат силите на
макрокосмичния живот. То крие в своята
идея идеята за Божественото пробуждане на живота, крие
четирите годишни
времена, радостта
на даването и всички
ония състояния, през
които минава човек
в своя живот. Паневритмията се играе на
ранина – от 22 март
до 22 септември - в
часовете на събуждащия се живот, когато
и световното сърце с
пълни шепи дарява
великия дар на една
обич.
Езиковият
произход на думата Паневритмия говори
за нейната същност.
Представката „пан”
значи „все”, „всичко”,
„всеобщ”, „космичен”.
Втората представка
„ев”, или на латински
в първоначалния си
вид „еу”, значи „истински”, „висш”. „Ев” е
това, от което излиза
всичко; то означава
същината, реалното,
същественото в света. А ритъм означава
правилност в движе-

нието или във всеки
друг външен израз
на нещата. Според
езиковия произход
на думата - ПАНЕВРИТМИЯ можем да
наречем КОСМИЧЕН
ВИСШ РИТЪМ. В основите на Паневритмията седят следните седем принципа,
известни като Херметически: принцип
на разумността (на
ума), принцип на
съответствието,прин
цип на трептенията
(вибрацията), прин
цип на полярност
или
двойственост,
принцип на ритъма,
принцип на причини
и последствия, прин
цип на единство и
сродство.
Ето защо можем
да кажем, че Паневритмията е наука,
която регулира физическите, духовните и умствени
процеси на човека.
Можем да я наречем
наука на хармоничните движения във
връзка с човешките мисли и чувства.
При Паневритмията
човек трябва да мисли, да чувства и да
се движи едновременно! Ако движенията не се свържат
с човешките мисли и
чувства, ако тия последните не присъстват и не участват,
тогава тия движения
ще бъдат механични
и няма да имат онова
мощно обновително
и освежително дей
ствие върху тялото,
ума, сърцето, душата

и духа на човека!
От гореказаното
става ясен следният
закон на Паневритмията : човек може
да прави красиво и
плавно
паневритмичните движения,
като в момента мисли, чувства и постъпва добре.
Паневритмията
тонизира човека, организира и хармонизира вътрешните му
сили, координира ги
и ги насочва към разумен живот. Затова
можем да кажем: тя е
метод за самовъзпитание и възпитание на разумните
същества. Паневритмията представлява
висшият закон, който
трябва да се приложи за самовъзпитанието на индивида и
обществото.
Идва нова епоха,
която ще представлява космична пролет. Земята и цялата
Слънчева
система
сега влизат в нова
космична
област,
която представлява
благоприятни условия за събуждане на
красивото, вложено
в човешкото естество. Трябва да знаем,
че пространството е
живо, че то е проникнато със сили. И не
е безразлично през
какви космични пространства се движи
Слънчевата система.
Иде една слънчева
култура.
Понеже днес сме в
зараждането на Шестата раса, поставя се

и нова основа на Паневритмията. Тя е израз на новата култура, която иде. Идеите
на Шестата раса са
включени, вградени
в нейната музика и в
нейните движения. И
когато те се правят,
в човека се събуждат силите и идеите
на новата култура
и се пращат в света.
Участващите в живия
кръг на Паневритмията събуждат тези
нови сили в себе си
и освен това стават
като радиопредавателен център, който
праща в света тези
сили, тези идеи. И
последните достигат до всички души и
намират отзвук в тях.
Чрез тия движения
живият кръг на Паневритмията праща
красив зов в света за
обнова, подем и възход!
Чрез
Паневритмията човек гради и
твори нови ценности
в себе си и в живота.
естата
раса, която иде,
ще бъде
изразителка на Паневритмията. Петата
раса е на обективното знание, на външното изучаване на
Природата – раса на
ума. Шестата раса
е раса на Любовта.
Паневритмията подготвя пътя за идването й.
Паневритмията
има още по-висши
форми, които ще се
дадат по-нататък в

Ш
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развитието на човечеството.
Паневритмията –
това е новото, което
трябва да се внесе в
културата.
Тя има да играе
важна образователна и възпитателна
роля в училището.
Учащата се младеж
чрез нея преди всичко ще се кали физически и, от друга
страна, ще се подтикне към идеен
живот, творчество,
идеализъм – всички идеи, вложени в
Паневритмията, ще
оживеят у подрастващото поколение;
благородните, чисти
семена в душата му
ще покълнат, ще се
призоват към активност. И въвеждането
на
Паневритмията
в училището и в обществото на възра
стните ще даде голям
тласък за вливане на
нови културни ценности в днешното
общество. Тя ще даде

нов подем, нови възможности, нови хоризонти за подрастващото поколение
на учащите се, както
и за възрастните. По
този начин ще се направи важна крачка за осъзнаване на
новото, което сега
се събужда в живота
като красиво зазоряване на душите.
Разбира се, Паневритмията не може да
се изучава само чрез
четене на литература по въпроса. За
нейното проучване
трябват школи, ред
лекции и курсове. В
тези курсове, тя ще
трябва да се обоснове научно, ще трябва
де се изучават нейните основни принципи
и закони и същевременно да се проучи
тя и практически.
Отварянето на тези
курсове в училището
и обществото днес
е една необходимост, за да се влеят
нови свежи струи в

днешната култура.
Паневритмията е
в хармония с изгряващите сили в човека и в живота. Те са
вложени в нея. Тя ги
събужда и подтиква
към дейност.
Кои са изгряващите сили? Те са следните:

1. Доброто.

Това е непоклатимата канара, здравата
основа, върху която
се гради какъвто и
да е разумен живот.
Съграденото
върху доброто е неразрушимо.
Доброто
свързва човека с неизчерпаемия източник на сили.

право на живот, на
слънце, на всички
блага. Само там, дето
има справедливост,
може да има правилен растеж, естествен развой и възход.

3. Р а з у м ност. В разумност-

та влиза великата
Мъдрост, великото
Знание, което разкрива силите, законите и методите за
работа. Тава е дълбокото разбиране на
Природата, на самия
човек и на неговия
път. Разумността е
хармоничното съчетание на Любовта и
Мъдростта.

4.
Хармо2. Справед- ния. Когато всички
ливост. Тя е ху- струни на един музибавото разпределение на светлината,
топлината,
силата,
на всички блага, с които Природата тъй
щедро дарява. Те са
дар за всички. Всяко същество, което
идва на Земята, има

кален инструмент са
нагласени хармонично, могат да се изсвирят красиви мелодии
с него. Само тогава
гениалният виртуоз
може да прояви чрез
него своята сила, своята мощ, своя замах.
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Също така и когато
инструментите
на
един оркестър са нагласени хармонично,
тогава
диригентът
може да вдигне палката и да изрази чрез
него великата идея,
която го озарява и
вдъхновява. Всички
същества представляват велик космичен оркестър. И когато между тях има
хармония, тогава Великият диригент ще
изпълни чрез този
оркестър музиката
на разумния Живот,
ще изяви своето величие, красотата на
своята мисъл, на своята велика любов.

свое предназначение, своя мисия, тъй
и всеки народ. Тая
идея изгрява в съзнанието на човечеството в днешната епоха.

6. Свобода.

Свободата е премахване на всички прегради, ограничения
и препятствия, които
спъват Божественото
естество на човека
да се изяви в света с
всичката си красота,
блясък и размах.

Да приветстваме тези, които всяка пролет отново и
отново образуват
живия кръг на Паневритмията. Те
5. Братство. са, които искат да
Иде
култура
на влязат в един свят
братство на всички на поезия, свобода
народи. Те ще се счи- и творчество.
тат като членове на
едно голямо семейсИзползвана
тво. Всички народи
литература:
са органи на един
БЕИНСА ДУНО
космичен организъм
“ПАНЕВРИТМИЯ”
и както всеки орган
Издателство
си има свое място,
“Бяло Братство”

Дух, материя
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„Духовната наука обаче същевременно знае, че материалните вещества се
намират в определено отношение с духа. Който действително застъпва един
духовен светоглед, е запознат, че именно при такива вещества не се касае
просто за материя, а вътре, както в едно същество обвито с кожа, живеят

КВАРЦ
И ГОЛЯМОТО
КВАРЦОВО
СЕМЕЙСТВО
КВАРЦ. р. кварц; а. quartz; н. quartz; ф.
quart; и. cuarzo
Кварцът е силициев диоксид — SiO2. Съдържа в малки количества примеси от Al, Fe, Ca,
Mg, Ti, Na, K, Li, OH и др. Твърдост 7.
За името на кварца има няколко версии.
Според едната, то идва от съкратената немската дума „куерц” (куерклуфтерц) за безрудна
жила, около която немските търсачи на красиви камъни често срещали скъпоценни камъни. Според други - от древнославянската
дума за твърдост, която и сега звучи за кварца в полския и чешки езици, съответно „тварди” и „тврди”, или от старокорнуелската дума
„cross-couse-spar”. Плиний Стари използвал
названието „силекс” за скали, съдържащи
кварц, и оттам се е появило понятието силиций. В древния Рим смятали, че планинският
кристал е особен вид лед, който не се разтопява от слънчевите лъчи. Оттам идва от гръцки думата кристал.
Цветът на кварца може да бъде прозрачен,
бял и сив, а неговите оцветените разновидности имат различно оцветяване и собствени
имена.
Кварцът е един от най-разпространените
и най-добре изучените минерали на нашата
планета. Това, че много от красивите камъни с
различни наименования са кварц с различни
микроелементи или с примеси от други минерали, е установено в началото на XVIII век.
Размерите на кварцовите кристали варират в широк диапазон: от големи, добре
оформени кристали до дребни, видими само
под микроскоп. Сега вече има класификация
на кварцовите минерали според кристалния
им строеж, наличието на микроелементи в

Розов кварц
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дух и душа. В този смисъл теософията говори за духа, който е въплътен в
златото, в кварца, в арсеника или в отровата на беладоната.”
Рудолф Щайнер

На нашата планета Земя има
голямото кварцово
семейство и това са
минерали, на които
дължим нашето
присъствие на планетата,
нашето здраве
и изобщо нашия живот,
както на биологическите
ни клетки, така и на
Опушен кварц
енергийните
От древността човекът е почитал различполета в нас
ните камъни от кварцовата група преди всичи около нас
ко според цвета, външния вид и кристалната

структура, без да знае, че те са преди всичко
кварц. За съжаление и сега това не знаят много хора.

Разновидности на кристалния кварц (макрокристали):

Планински кристал

структурата на кристалите и примеси от други минерали.
В една от своите книги Руслан Костов пише
в достъпна форма за любителите на красивите камъни, че с многобройните си цветни и
текстурни разновидности кварцът заема особено място между многото камъни на нашата
планета. От кварц са изработени шедьоврите
и най-забележителните изделия на античната
и средновековната глиптика (художествена
резба върху камъните). Върху кварцови късчета са гравирани знаци, символи и думи,
съхранили за бъдещите поколения историята
на отдавна изчезналите лица и народи.
Илия Делев - дарителят на „Музея на уникалните кристали” към Минно-геоложкия
университет „Св. Иван Рилски” – София, е дарил едни от най-големите кристали от кварцовата група. В едно свое интервю той казва,
че в тях се пази информация за миналото на
нашата планета, която още чака да бъде разчетена.
Проф. Тодор Тодоров
нарича кварца „многоликият кварц” заради голямото разнообразие според
структурата и оцветяването и неговата способност
да се отлага при най-разнообразни условия на нашата планета. И оттам да
се среща от характерните
добре оформени кристали и техните друзи, през
зърнести агрегати до скритокристалните плътни разновидности. Над 30 кварцови разновидности имат
свои интересни имена и за
основна част от тях ще прочетете в книгата ми „Камъни за нашите души” .

- Планински кристал (безцветен, най-прозрачният минерал на нашата планета);
- Аметист (с различни оттенъци на виолетово: от тъмно до розово);
- Опушен кварц или раухтопаз (кафява разновидност);
- Морион (смолисточерна разновидност);
- Цитрин (лимоненожълт до оранжев);
- Празиолит (прозрачен зелен кварц);
- Розов кварц;
- Авантюрин (непрозрачни до полупрозрачни тънкозърнести агрегати от кварц, оцветени
в зелено, кафяво-червено или златистожълто
в зависимост от включенията от дребни люспи на хематит, слюда и други минерали),
- Млечен кварц (млечнобял и непрозрачен);
- Кварц с власинки („Стрелите на Амур” или
„Косите на Венера”);
- Сапфиров кварц или сапфирин (индиговосин кварц);
- Праз (полупрозрачен кварц с различни
оттенъци на зелено).

Разновидности на скритокристалния кварц (халцедони):
I. Едноцветни халцедони с различно
оцветяване:
- бял, сив, тъмносив, черен;
- виолетов (дамсонит);
- жълто-червено-кафяво оцветяване (карнеол, сардер, сердолик);
- ябълковозелен (хризопраз) поради наличие на никел;
- в луковозелено (празем) с микроскопични
включения от актинолит или хлорит;
- в светло до мътнозелено (плазма);
- сив с черни петна (стефаник);
- сив и жълтеникав с причудливи мъховидни включения;
- маршалит (сив кварц с фино-зърнеста
структура).
II. Многоцветни халцедони:
- Ахати (с концентрична структура);
- Оникси (с лентовидна структура). С ивици в черно и бяло - арабски оникс, в кафяво
и бяло - сардоникс, в червено и бяло – карнеолооникс.
Кварцови минерали с радиално-лъчисти или паралелно-влакнести микроскопи-
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„Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази светлина
всеки може да се лекува. Затова е добре човек да носи златни пръстени със
скъпоценни камъни.”
Петър Дънов
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“Върхът на египетската пирамида е бил кристал и в различни периоди са
можели да сменят горния камък. Тоест, кристалът на върха на пирамидата
можел да бъде заменен с друг скъпоценен камък, тъй като всеки камък има
своя честота на вибрация и уникални качества.”
Браян Гратън, „Махатма I и II”

други учени, смята, че нито един организъм
на нашата планета не може да съществува
без силиций. Съвременните изследователи са
стигнали до извода, че силицият е в основата
на енергийно-информационния обмен в Космоса и на Земята.
Около 90% от масата на земната кора е изградена от силикатните минерали. Те наброяват повече от 500 вида. На нашата планета
не се среща несвързан силиций. Широкото
разпространение на тези минерали се дължи
Кристална структура имат минералите, на които атомите, йоните или молекулите са подредени
в пространството по определен начин (кристална решетка), характеризиращ се с повтаряемост
и определена симетрия. В противовес на това е
аморфната структура, характеризираща се с
липсата на подреденост и повтаряемост.
Минералите допълнително могат да се разделят
на такива с монокристална (макрокристална) и
микрокристална структура. Микрокристалната
структура се характеризира от микроскопични
кристалчета, имащи всички характеристики на
макрокристала, но самите те са свързани хаотично помежду си и изграждат съответния камък като
агрегат и могат да се наблюдават единствено при
много голямо увеличение, напр. с микроскоп.

Млечен кварц и цитрин

Мъхов
ахат

Аметист

Ахат

чески включения от амфибол-азбест, които придават кадифено преливане:
- Котешко око, оцветено в зелено или оранжево жълто;
- Соколово око, оцветено в синьо;
- Тигрово око, оцветено в златисто или кафяво;
- Петърсит.
Кварцът се използва в много отрасли и
понастоящем за специални цели вече дори
получават синтетичен планински кристал с
идеална структура и без примеси от други
елементи.
В началото на XX век американският учен
Кларк е изчислил средното съдържание на
химичните елементи в земната кора. Найразпространените са се оказали следните
елементи: кислород - 49,5%, силиций - 27,7%,
алуминий - 7,5%, желязо - 4,7%, калций - 3,4%,
натрий - 2,6%, калий - 2,4%, магнезий 2,0% и
водород – 1,0%. Сборът от тези 9 елемента
е почти 99%. На всички останали елементи
от таблица на Менделеев остава около 1% и
затова ги наричат микроелементи. В своите
трудове академик В. И. Вернадски посочва
огромното значение на силиция. Той, както и

на голямото количество силиций
и кислород в земната кора. В
състава на силикатните минерали участват елементите Al,
Mg, Fe, Ti, Mn, Ca, Na, K и др.,
които стоят на следващо
място по разпространение
след силиция.
Излишък или недостиг
на силиция в нашия организъм води към дисбаланса
на над 70 микроелемента. Той
е един от главните структурни
компоненти на съединителната
материя в нашия организъм. Доказано е значението на недостига на
силиция за развитието на много болести,
особено на най-новите, защото има голяма
промяна в начина на обработка на хранителните продукти.
Изхождайки от новите постижения на науката, вече знаем, че на нашия организъм е
нужна енергията на съответните елементи и
микроелементи. При анализа на предлаганите в миналото камъни за лекуване на различните болести, се вижда, че има натрупан опит,
който ние трябва да използваме. Само трябва
да знаем за химическия състав на минералите
и съдържащите се в тях микроелементи, за да
разберем истината на старите знания. Затова
не трябва да се учудваме на това, че ахатът
като камък с дребнокристалинна структура
е полезен при такива болести като остеопороза, сърдечносъдови заболявания, коксартроза, хипертония, спад на имунната система и
дори косопад.
Установено е, че най-много силиций в нашия организъм има в пъпната връв, където са
и стволовите клетки, а пъпът е мястото, през
което нашият дух влиза при раждането и излиза в момента на смъртта.
През всички векове кварцът, във всичките
му разновидности, се е използвал като магически символ, особено планинският кристал.
Той изчиства енергийните полета и подава

чистата енергия на тялото и душата.
Много често в издадените напоследък книги за използването на камъните като амулети,
талисмани, щастливи и лекуващи, особено
при медитация, използват думата кварц вместо точното понятие за използвания камък планински кристал.
Едни от интересните книги за кварца в Бъл
гария са на Руслан Костов, който е обобщил
много данни на базата на огромната професионална семейна библиотека и проведените
изследвания. Затова препоръчвам читателите
да ги потърсят в списъка на използваната литература в предишната ми книга „Камъкът за
моята душа”.
На една от поредните изложби в Националния музей „Земята и хората” дама с много скъпи бижута, в това число и диаманти, помоли за
консултация. Между многото въпроси попита
кои са най-ценните камъни, които би трябвало да притежава човек. И се учуди, когато чу
отговора, че това са кварцовите минерали.
Лидия Старикова
Из „Камъни за нашите души”

На 23 март
в Национален музей „Земята и хората”,
в зала „Гигантски кристали”
се открива 6-дневен

Великденски базар
на минерали и скъпоценни
камъни
Адрес: София, бул. Черни връх, №4
Работно време: 10 – 19 часа
Телефон: 02 865 66 39
Уебсайт: http://earthandman.org/
Заповядайте!

Природа, екология
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ЯПОНСКА
ДЮЛА
Chaenomeles japonica Lindl.

Японският хеномелес е листопаден изправен бодлив храст с височина и широчина
до 1-2 м. Младите клонки са слабо окосмени.
През есента листата се задържат дълго по тях
– до първите студове, когато опадват зелени.
Цветовете са керемиденочервени, събрани
по няколко в групи, яваващи се преди разлистването върху двугодишните и по-стари
клонки. Цъфтежът е обилен, в продължение
на 4 седмици през април-май.
Плодоносенето започва от 3-5 -годишна
възраст. Плодовете са 3-4 см в диаметър,
закръгленояйцевидни, жълтозелени. Представляват малки ароматни дюлички. Съдържат голямо количество витамин С. Узряват
през септември-октомври и се задържат по
клонките. Кълняемостта на посевните материали е висока. Препоръчва се стратифициране за 90-140 дни.
Японската дюла произхожда от Япония.
Тя е сухоустойчив и светлолюбив вид. Не
понася варовик в почвите. Издържа нашите
зимни температури. Развива в голямо количество издънки, поради което е подходящ за
укрепване на насипи.
Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова, Н.Илиев,
Посевни материали от широколистни видове,
София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна
дендрология, Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Горски
култури, Матком, 2002 г.
4. Милев М., К.Петкова, П.Александров, Н.Илиев,
Посевни материали от иглолистни видове,
София, 1999 г.
Сайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
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