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

дина, поляна), която включва домашните и горските 
животни по такъв начин, че срещу минимално вло-
жени усилия от стопаните тя им осигурява чиста, 
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. носи 
им радост и здраве, запазва любовта в семействата и 
води до независимост от менящите се социални и 
политически системи за поколения напред.
възпитанието на децата в тази среда развива максимал-
но заложбите и дарованията им, за да израснат мис-
лещи и способни на щастие човеци. с всяка измина-
ла година родовото имение увеличава своята парична 
стойност, ставайки безценно за децата и внуците.
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли в. “Родово имение”?

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618
ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ

на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г. 
ще получат подаръци - емблематични книги 

от ИК “Новата цивилизация”!

Веселин ИГНАТОВ

През април 1840 г. в с. Мокреш, Ломска 
околия (дн. общ. Вълчедръм, обл. Монта-
на), се ражда вторият син на Моно Петров 
и Стана Канчолова, когото те назовават 
Еремия. През юли 1868 г. той загива, сра-
жавайки се под името Българов за свобо-
дата на своя народ.

Продължава на стр. 6

170 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА 
ЕРЕМИЯ М. ПЕТРОВ-
БЪЛГАРОВ

Екатерина  ПЕЙЧЕВА

Слънцето сияеше над 
Стара Загора в този про-
летен ден, птички пееха 
в напъпилите дървета. 
Природата възкръсваше 
за нов живот след дълга-
та и тежка зима.

От цяла България тук 
се събираха деца. Въпре-
ки кризата, въпреки рас-
тящия стрес, въпреки все 
по-растящия натиск на 
глобализиращия се свят, 
въпреки все по-хаосния 
ни живот те като пролет-
ни ручейчета се стичаха в 

ДЕСЕТИ  ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН 
КОНКУРС „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”

СИМФОНИЯ НА  
РОДОЛЮБИЕТО И ТАЛАНТА

Ерика ЛАЗАРОВА

Д-р НАЙДЕН ШЕЙТА-
НОВ (18.ХІ.1890 - 20.ІІ.1970) 
е първият задълбочен 
изследовател на (древно) 
българския светоглед и 
митология, забележите-

лен народопсихолог и 
културолог, откривател 
на сексологията като из-
следователска област у 
нас, свързал фолклорна-
та мъдрост и сексвита-
лизма на българина. За 
своите съвременници 

той е не само един от най-
оригиналните автори на 
“Златорог” и “Философ-
ски преглед”, но изконно 
български по характер 
творец, който утвържда-
ва националните ценнос-
ти, като едновременно с 

това е и вещ анализатор 
на духа на епохата. Пара-
доксалното е, че не само 
марксистката критика 
премълчаваше големите 
му теоретични заслуги, 
но и т. нар дясна критика 
се страхува от изобли-

чителното му перо, за-
клеймяващо всесилието 
на “Цар Долар” или обез-
личаващото личността и 
културата епигонство и 
чуждопоклонничество.

Продължава на стр. 14

Найден Шейтанов: Пътят на 
българското културно мисионерство и 
РОЛЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО 

В МОДЕРНИЯ СВЯТ
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СТРОИТЕЛИ 
НА НООСФЕРАТА

РЬОРИХ, ДИМКОВ, АНАСТАСИЯ
Тодор Ялъмов - химик, фотограф, 
пътешественик, председател на 
Националния Клуб 
„Приятели на Рьорих“, лектор, критик 
в областта на фантастиката, 
изследовател на българската история, 
един от основателите на софийския 
Клуб  фантастика и прогностика 
„Иван Ефремов“. 
Режисьор, сценарист и оператор 
на няколко документални филма: 
“Мистериите на Орфей”, “Рьорих”, 
“Родово имение – любов и мечти”.

ПРЕМИЕРА
На 27 април 2010 г. (вторник) в гр. 
София в Руския културен център, 
намиращ се на ул. “Шипка” 34, в 
музикалния салон, ще бъде пред-
ставена най-новата книга на Изда-
телска къща “Новата цивилизация” 
СТРОИТЕЛИ НА НООСФЕРАТА” 
с автор Тодор Ялъмов - председа-
тел на клуб “Приятели на Рьорих” и 
зам.-председател на НИГК “Петър 
Димков”. Книгата ще бъде предста-
вена от акад. Атанас Панчев - изда-
тел на в. “Родово имение”, и доцент 
д-р Христо Карагьозов.

Стара Загора, за да избликне отно-
во многобагрената хубост на „Ор-
феево изворче”.

Продължава на стр. 4
„АЗ, 

СИН  НА 
ОТЕЧЕСТВОТО  СИ”
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Боно ШКОДРОВ

(Продължение от предишния брой)

В договорите, сключени от кан Атила, е 
предвидена и клауза за свободна взаимно
изгодна търговия. Определени са зоните за 
взаимен търговски обмен на стоки и двуст
ранната охранителна система между дого
варящите се страни за предотвратяване на 
лъжовни сделки и нежелателни сбивания 
между търговци и други лица. Виновните 
лица при такива нежелателни и рецидив
ни ситуации се предават на отговорност в 
съвместен съдебен състав на договорилите 
се страни. Приск Панийски свиделства, че 
преговорите между двете страни по такива 
въпроси се водили извън града и ЦАРСКИТЕ 
СКИТИ=САРМАТИ=БЪЛГАРИ са били на коне. 
Това налагало «за достойнство» и представи
телите на Византия също да бъдат на коне.

Недостатъчно изяснени са обстоятел
ствата за войната на Атила срещу Западната 
империя. Вече отбелязахме военната помощ 
на кан Алп Бий, дадена на император Теодо
сий І срещу готите, окупирали и безчинс
тващи в неговата столица Константинопол. 
Кан Каратон, синът на Алп Бий, по подобен 
начин спасява свещения град Рим чрез во
енна помощ, дадена на император Хонорий 
срещу готите (409г.). В 423 г. Кан Урус Ружа 
Бургас отново оказва военна помощ на им
ператор Хонорий срещу узурпатора Йоан, 
който прави опит да му отнеме властта. 
След смъртта на император Хонорий в 425 г. 
неговият малолетен наследник, император 
Валентиан ІІІ (425455), получава помощ от 
кан Урус Ружа Бургас за утвърждаването на 
властта си. Взаимоотношенията на двете дъ
ржави са регулирани от договори, включва
щи границите и охраната им, търговските 
връзки и др., включително и военна помощ. 
В 435 г. командващият римските войски Ае
ций получил военна помощ от Бледа и Ати
ла срещу бургундския крал Гундахар. В 437 
г. римският военноначалник Литорий полу
чил военна помощ в Арморика (4, стр.113). 
Тези исторически факти показват, че не слу
чайно планинският масив в централна Ев
ропа носи обобщаващото наименование на 
българските=сарматските богове «АЛПИ».

Приск, който пребивавал известно време 
в столицата на Атила в Панония, определя 
Атила като: ”...крупен държавен деятел, из
вършил велики дела...”. Приск и съвремен
ниците му констатират, че в държавата на 
кан Атила няма робство и тежки данъчни 
задължения и  чужденците могат да живеят 
спокойно, а различните вероизповедания 
не са подложени на преследване. Култур
ното, моралното, търговското и военното 
превъзходство на българите=сарматите не 
само че не е изследвано, а е фалшифицира
но от няколко века насам.

Някои изследователи отбелязват наме
сата на Атила в муждуособици на франките, 
свързани с престолонаследието (447 г.). Най
вероятно тук става проблем все още непъл
нолетният племенник на кан Атила, синът на 
неговата сестра Лебед.

ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРСКИ 
ВЛАДЕТЕЛИ
ІХ в. пр. Хр.-ХVІ в. сл. Хр. 

Всички наРоди на планетата 
земя тъРсят сВоя пРоизход, 
дРеВните си коРени.
не Всички обаче успяВат да 
изпълнят този си дълг пРед 
сВоите пРедци.
глаВната пРичина е, че дРеВ
ните коРени на дъРВото на 
чоВешкия Род и техните ис
тоРиогРафски интеРпРетации 
са дълбоко пРеплетени и В 
голяма степен  фалшифици
Рани В съВРеменната истоРио
гРафия.

Кан Атила и франките. Йожен Делакроа. Лувър. 
Париж

 В българските летописи е отбелязано 
следното: “Кан Атила=Тохол от рода Дуло 
е роден в годината на коня 406 (1, том 
ІІІ,стр.92)... Той тръгнал срещу алманите и 
франките, защото техният цар отровил своя
та жена – сестрата 
на кана (Лебед)...
Разбил найсилни
те алмански пле
мена, така че част 
от тях избягали по 
морето КукДин
гиз на осторовите 
Садум и Галидж...” 
(1, том. І, стр. 14). 

Н е и з я с н е н о 
в съвременната 
историография е 
кога и при какви 
обстоятелства е 
настъпила смърт
та на царица Кер
ка, съпругата на 
Кан Атила. Найве
роятно това е ста
нало малко след 
в и з а н т и й с к о т о 
посланичество, в 

което е участвал и Приск. Използвана е чрез 
отрова и смъртта е подобна на смъртта на 
сестрата на кан Атила  Лебед. Законът на 
сарматите=българите императивно налагал 
владетелят, за да няма противоречия в пре
столонаследието, да има само една съпру
га.

Загубата на неговата съпруга, царицата 
Керка, дало основание на сестрата на им
ператор Валентиан ІІІ, Хонория, да напра
ви предложение да стане негова съпруга. 
Тя, отправила писмо от Атила и му изпра
тила венчален пръстен (450 г.).  След об
съждане и решение по това предложение 
в КИНЕШЪТ=НАРОДНИЯ СЪБОР  кан Атила 
с любезно послание поискал съгласието на 
равенското правителство за своя брак с Хо
нория. При това положение той следвало да 
получи половината от Западната империя, 
а именно Галия. Равенското правителство 
обаче в това време е подложено на масова 
терористична инфилтрация от готите и ли
шено от възможност да вземе самостоятел
но държавническо решение. Може би това е 
ключът за изяснявяне на променените отно
шения между Атила и Аеций, който първо
начално намерил приют и помощ от Атила, 
а после почти като заложник на готите на 
Теодорих Кривогледия участвал във война 
срещу Атила  Каталунската битка. 

Не считаме за достоверно, че кан Атила 
е претърпял поражение при Каталунска
та битка (20 юни 451г.)  Главната цел на кан 
Атила в тази битка е да бъдат разбити готи
те и това е осъществено. Убит е и техният 
водач Теодорих Кривогледия, след което 
кан Атила оттегля войските си в Панония и 
подготвя похода към Рим, а част от войски
те изпраща в поход срещу Константинопол 
заради неплатени данъци. В основната си 
част изследователите на Каталунската битка 
се основават на сведенията на готския исто
рик Йорданес, които са един век покъсно и 
очевидно пристрастни.

Непубликувани досега са преговорите 
на кан Атила с папа Лъв І. В резултат на тези 
преговори кан Атила изтегля своите войски 
от териториите на Западната империя. Едва 

Кан Атила и Държавният Съвет в присъствието на византийския посланик Приск, 
както и в присъствието на тримата синове на Атила - Илак, Дизингих=Хурса и 
Ернах. Живописна творба - Мор Таун
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ли кан Атила би оттеглил войските си, ако 
при тези преговори не е постигнато взаим
ноприемливо и стратегически полезно ре
шение, отразено в писмен договор между 
двете страни. Найвероятно в този договор 
е отразено и решението за бракът между 
Кан Атила и Хонория.

След завръщането си в своята столица и 
отчет пред Великия събор, войските и наро
да по време на ликуващи празненства Атила 
умира при неизяснени обстоятелства. Може 
да се допусне хипотезата, че е отровен от 
агент на Византия. Показателно в полза на 
такава хипотеза е писмото на кан Атила до 
император Теодосий ІІ  където се казва: “...
Теодосий е син на един почтен баща. Атила 
произхожда също от един благороден род и 
той е успял при всички свои дела да запази 
унаследените от своя баща Муенчак чест и 
достойнство. Теодосий обаче посрами чест
та на баща си и се унижи до положението на 
един роб, тъй че се видя принуден да плаща 
данък. От това следваше, че той дължи почи

тание на мъжа, когото щастието и заслугите 
му го бяха поставили над него. Вместо това 
той се опитва като недобросъвестен роб да 
устройва ЗАГОВОРИ против своя господар”. 
(Уелс. Световна история. Том 2. стр.126127).

Причината за смъртта на кан Атила би 
могло да се изясни преди всичко и от тек
ста на непубликувания договор между кан 
Атила и император Валентиан ІІІ, предаден 
на папа Лъв І. Допускаме, че смъртта е при
чинена чрез отравяне с бром или някаква 
растителна отрова. Приск отбелязва, че за 
разлика от своите генерали, които пиели 
със златни и сребърни съдове, единствено 
Атила пиел от дървен съд. 

Тленните останки и погребалните дарове 
на Атила са поставени в три саркофага: най 
вътрешният е златен, поставен във втори 
сребърен, а външният е железен. Погребал
ният церемониал траел три дни. В изследва
нето ни на сарматски погребален комплекс 
http://balgarite.interbgc.com/ приложение ІІІ
1, изразихме нашата хипотеза за евентуално 
археологическо издирване на погребалния 
комплекс на Кан Атила. 

Смъртта на Кан Атила  в съвременна
та историография се представя като край 
на “...жестокото хунско нашествие в Евро
па...”, а всъщност това е краят на взаимно
полезните културни, търговски и държав
нически отношения между държавата на 
сарматите=българите и Римската империя. 
Това е и краят на Западната римска империя 
и на епохата на робовладелчеството и нача
лото на процеса на образуване на европей

Срещата и преговорите на Папа Лъв І с кан Атила.
Автор: Рафаело 

ските държави. 
В последните няколко века историогра

фията има злостно отношение към найвели
кия държавник в историята на човечеството, 
кан Атила=Тохол, и за това преднамерено се 
използват всякакви средства и фалшифика
ции. Като пример би следвало да посочим и 
т.н. «Именник на българските ханове», както 
и тиражираните твърдения, че Атила имал 
многобройни наследници, които се скарали 
за върховната власт! Особено недостойна, 
родопредателска и греховна в това отноше
ние е «изследователската» историография 
на Русия, Украйна и България.

ЧАСТ ОТ ГЛАВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 
ЗА ГОРЕПРЕДСТАВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  
НА АВТОРА  СА:
/1./. Джагфар Тарихы, Свод булгарских летописей, том І, 
1993; ІІ, 1994 и ІІІ, 1997. Оренбург.
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фии в монетной чеканке римской империи. М. Г. Абрамсон. 
1999. Вестник известия древности.
/4./. Упадок и гибел западной римской империи и возник-
новения германских королевств, А. Р. Корсунский, Р. Гюн-
тер. М. 1984.
/5./. Ischezle zivilizazie. London – Beograd. 1965.
/6./ А. В. Симоненко. Некоторые дискусионые вопросы сов-
ременного сарматоведения. Вестник известия древности. 
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/8/. Л. Н. Гумилев. Древние Тюрки.
/9/В. М. Масон. Страна тысячи городов.М.1966.

 На 22 април талантливият български 
поет, сценарист, драматург и преводач Вале
ри Петров навършва 90 години. Роден е под 
покровителството на найземния знак знак 
Телец и на Световния ден на Земята. Веро
ятно само толкова здраво астрално заземен 
творец като него може, както и го прави, да 
стигне до такива дълбочини на природната 
мъдрост на живота. Издава първата си са
мостоятелна книжка, когато е на 15 години 
(„Птици към север“). Първо завършва итали
ански лицей, а после и медицина в Софийс
кия университет. Участва във втората фаза на 
войната срещу нацистка Германия като вое
нен писател. Избира да изкара лекарския си 
стаж във военна болница и в Рилския манас
тир. В Рилската обител прекарва една цяла и 
много красива зима, по неговите думи. Там 
лекувах предимно монасите и често нара
няващите се работници от близкото горско 
стопанство, казва той. За начинаещия лекар 
тези невинаги леки хирургически интервен
ции се оказват доста страшни, както споделя 
с авторката на тези редове, израсла именно в 
Рилския манастир. Там написва едни от най
прочувствените си стихове.

Покъсно Валери Петров работи в българ
ската легация в Рим като аташе по печата и 
културата, като редактор в Студия за играл
ни филми “Бояна”, редактор на издателство 
„Български писател“ и народен представител 
в Седмото ВНС (19901991). През 1938 годи
на излиза от печат първата му книга „Птици 
към север”, след която следват стихосбирки
те му „Стари неща малко по новому” (1945), 
„Стихотворения” (1949), сборникът „Поеми” 
(1962), сатиричните му стихове и поеми „На 
смях” (1970), пътеписите му „Книга за Китай” 
(1958), „Африкански бележник” (1965), пиеси
те „Когато розите танцуват” (1961),  “Импро
визация” (1962, в съавторство с Радой Ралин) 
 “Сън” (1968), “В лунната стая”, “Бяла приказ
ка”, “Меко казано”, “Честна мускетарска”,  “Те

атър, любов моя”. Написва и много сценарии 
за игрални филми: „Точка  първа“  (1956), „На  
малкия остров“  (1958), “Първи урок” (1960), 
„Слънцето и сянката“  (1962), Васката” (1965), 
„Рицар без броня“ (1966), “Един снимачен 
ден” (1969), “Откъде се знаем?” (1975), “С лю
бов и нежност” (1978), “Йохохо” (1981), “Раз
ходки с ангела” (1990), “Театър, любов моя” 
(1994), “Всичко от нула” (1996). Автор е и на 
сценарии за анимационни филми: “Приказка 
за боровото клонче” (1960), “Гръмоотводът” 
(1962), “Гордата лампа” (1963), “Главозамай
ване” (1964), “Вариации върху стара тема” 
(1966), “Меко казано” (1983), също и на някол
ко киноновели. Преводач е от италиански, 
френски, английски и испански езици. Става 
известен с блестящите си преводи на Шекс
пир и Гьоте на български език. 

Валери Петров е носител на доста пре
стижни награди. През 1986 година го вписват 
в почетния списък на Междунарония съвет 
за детска книга заради неговите „Пет приказ
ки” (1986). Получава и Националната награда 
„Константин Константинов” за цялостен при
нос в детското книгоиздаване. Носител е и на 
Голямата литературна награда на СУ (2005), 
„Христо Г. Данов” (2006) на Министерството 
на културата за цялостен творчески принос, 
Държавната награда „Св.Паисий Хилендарс
ки” (2007) и др. Номиниран е и за Нобелова 
награда за литература.

Имам, разбира се, произведения, които не 
бих искал да съм написал, казва той в едно 
свое интервю, но нечестни стихове, под
мазвачески слова, конюнктурни съчинения, 
на които сам да не вярвам – такива грехове 
нямам на писателската си съвест. Такъв съм 
бил и в киното, и в театъра, в литературата 
за деца. Намислил съм си и формула: пи
сал съм поезия за сцена, за екран, за книга. 
Не съм привърженик на каноните. Изкуство
то винаги е било антипод на строгите пра
вила. Пък и не във формата е въпросът. Най

важната цел на изкуството, според мен, е то 
да се стреми към някаква дълбока простота.

Възмутен съм, отвратен и отчаян заради 
днешната употребата на мръсни думи в сти
ха, от изкуствената енигматичност, на писа
нето „каквото ти падне” и от хвърлянето прах 
в очите на читателя. Това са явления, които 
само отварят вратата на  графоманията и я 
затварят пред читателите на поезията, които 
и без това стават все помалко и помалко. 
Това чудо е, разбира се, глобално. Но у нас 
добива – отгоре на всичко – и вкуса на от
блъскващ папагализъм. Дано не трае дълго! 
Защо сатирата ни е в криза ли? Ами тъкмо 
свободата на словото (доколкото я имаме) й 
пречи. Сатирата, като експлозивите, трябва 
да се чувства затворена, за да избухва. Сега 
все пак можеш да пишеш посвободно, но не
щата и без твоите остроумия са ясни... А има 
и друго: сатирата – поне както аз я разбирам 
– е свързана със смеха, а той е радост, добро 
разположение на духа... А каква радост човек 
може да има при днешното състояние на не
щата? Не ни е до смях, не ни е до весела сатира. 
Атмосферата на юбилеите никога не ми е до
падала. В случая пък, какво толкова има за 
честване в това, че си се дотътрил до 90те 
си години? Освен туй, самата дума „юбилей” 
означава „ликуване”, а е направо неприлич
но да се ликува в атмосфера на духовен срив, 
която усилено дишаме напоследък. Не зара
ди годишнината ми, а защото още ми се ра
боти и публикува, ще издам една неголяма 
сбирка нови стихове. И една богато илюстро
вана книжка със смешно заглавие и съдър
жание. Писах я за самоутеха, а се надявам, че 
ако съм успял, тя ще донесе на тояоня малко 
веселост в невеселите ни дни, казва Валери 
Петров.

Лияна ФЕРОЛИ

Дълбоката простота - най-важната цел на изкуството

Неприлично е да се ликува в 
атмосферата на дълбок духовен срив
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Продължава 
от стр. 1

От 26 до 28 март  Стара 
Загора отново се превър-
на в музикалната столи-
ца на България, средище 
на най-чистата и светла, 
най-радостната детска 
енергия, за да влее нови 
сили на възродения бъл-
гарски дух. За десети път 
тук се проведе Национал-
ния фолклорен конкурс 
„Орфеево изворче”. Ор-
ганизиран от НМФС „Ор-
феево изворче”, съюз на 
учителите по музика, той 
събира над 2 000 талант-
ливи деца от цялата стра-
на от всички възрастови 
групи, които се състеза-
ват за наградите „Златна 
лира” и голямата награда 
на кмета на града, както и 
за многобройните награ-
ди, учредени от органи-
зации и частни спонсори. 
Провежда се със съдейс-
твието на МОН и Староза-
горската опера, под пат-
ронажа на кмета на Стара 
Загора, проф. Светлин 
Танчев, и с неизтощимия 
ентусиазъм на щаб от 30 
доброволни сътрудници, 
ръководени от Директо-
ра на конкурса и предсе-
дател на НМФС „Орфеево 
изворче”- народната пе-
вица, поетеса, компози-
тор и преподавател Доч-
ка Къшева, жена с въз-
рожденски дух, отдадена 
на националната кауза за 
запазване на българщи-
ната, родовите корени и 
националната ни иден-
тичност, които три дни 
работиха  всеотдайно и с 
любов към децата. 

Журито на конкурса 
е съставено от изтъкна-
ти дейци на българската 
фолклористика и изпъл-
нители на народно твор-
чество, под ръководс-
твото на проф. д-р Пла-
мен Арабов от АМТИИ 
– Пловдив. Тази година 
като членове на журито 
присъстваха и познатите 
ни от Българска нацио-
нална телевизия певци 
Данаил Спасов и Милен 
Иванов. Високият профе-
сионализъм на журито 
показва загрижеността 
на българската културна 
общественост за опазва-
нето и приемствеността 
на българското народно 
творчество и е залог за 
изключително високото 
ниво на конкурса. 

ДЕСЕТИ  ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”

СИМФОНИЯ НА  
РОДОЛЮБИЕТО И ТАЛАНТА

Вече трета година като 
гости на конкурса води 
деца Драган Иванов, ди-
ректорът на училище   
„Братство” в село Звонци, 
Западните покрайнини, 
сега в Сърбия. Тяхната из-
дръжка всяка година се 
поема от Атанас Панчев, 
което дава възможност на 
тези деца от забравената, 
някога българска област, 
подложена на силно аси-
милаторско влияние от 
Сърбия, да се приобщят 
към българската култура, 
да общуват с български 
деца, да си спомнят за 
корените си, да изживеят 
радостта от фестивални-
те дни. Като директор на 
Издателска къща „Нова-
та цивилизация”, Атанас 
Панчев също така дари 
50 книги към наградния 
фонд на фестивала.      

Тази година „Орфеево 
изворче” празнува свое-
то юбилейно десето из-
дание. Началото му е пос-
тавено през 2001г. в гр. 
София, а от 2005 г. се пре-
мества в Стара Загора. За 
тези 10 години „Орфеево 
изворче” се превърна от 
регионален в национа-
лен форум, който събира  
деца от цялата страна, 
спечелили регионалните 
конкурси, за да открие 
най-талантливите и да 
ги подпомогне в профе-
сионалната им реализа-
ция. „Орфеево изворче” 
ратува за запазване на 
българския дух, създава 
приемственост между 
поколенията, пази родо-
вата ни памет и съхраня-
ва самобитната ни духов-
но богатство. 

Фестивалът е живо, 
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развиващо се творение 
на човешкия дух. По слу-
чай десетото му юбилей-
но издание в програмата 
бяха включени шествие 
на участниците по улици-
те на града, голям тържес-
твен юбилеен концерт, 
ревю на народни носии, 
концерти на открити сце-
ни в града, заключителен 
гала концерт на награде-
ните участници. 

За десети път  децата 
изпяха неповторимите 
стихове на поета Никола 
Гигов, почетен председа-
тел и кръстник на конкур-
са, облечени в Орфеевата 
пентатоника от Дочка Къ-
шева:
Орфей е тук като сълза и нота.
Орфей е тук – въздишка и роса.
Мелодия и песен на живота.
Стозвучие в родопски небеса.

Тук, на земята на древ-
на Тракия, музикалната 
емблема на фестивала 
прозвуча като призив 
към духа на най-прочу-
тия музикант на всички 
времена, и като живото 
му присъствие, и като зов 
на великите ни тракийски 
предци към потомците, 
на които те са завещали 
огромното богатство  на 
духовната и материална-
та си култура. 

Под мощното покро-
вителство на този дух три 
дни децата на България 
пяха, свириха, играха на 
многобройните сцени, 
огласяха града със свои-
те песни и свирни, изпъл-
ваха цяла България с най-
светлата и чиста енергия 
на детската радост. На 
фона на продължаващата 
над две десетилетия раз-
руха и алчна надпрева-
ра за пари те сътвориха 
един паралелен свят на 
красота, музика, радост, 
багри, веселие, истинска 
симфония на родолюбие 
и искрящ талант. Защото, 
ако не поим корените си 
с живата енергия на сво-
ето родолюбие, сърцата 

ни ще изсъхнат и изпи-
танията на живота ще ни 
сломят. 

Тук искам да споделя 
впечатленията си от му-
зея Прадо в Мадрид, Ис-
пания, където бях преди 
няколко дни. Многоброй-
ни групи от 4-5-годишни 
деца, водени от младите 
си симпатични учител-
ки можеха да се видят 

из всички зали, насяда-
ли по пода, внимателно 
слушащи разкази за ис-
торията на Испания, кра-
лете и другите известни 
личности, изобразени от  
художниците. Те оживено 
отговаряха на въпроси-
те, обсъждаха събития-
та. Ето така се възпита-
ва младото поколение 
в патриотичен дух, така 
се пази родовата памет. 

Да сте виждали някъде 
в български музеи или 
галерии портрети на на-
шите велики български 
владетели? Или деца, 
които слушат и попиват 
разкази за славното ни 
минало? Даже и българ-
ска история почти не се 
изучава в училищата, а и 
малкото, което се препо-
дава, е изкривено и във 
вреда на миналото  ни. И 
досега маститите ни уче-
ни избягват да говорят за 
траките като наши пред-
ци и макар алчно да тър-
сят златните им съкро-
вища, продължават да ги 
наричат безписмени, не-
културни и варвари (виж 
филмите и писанията на 
Иван Маразов и проф. 

Фол). И това още пове-
че издига значението на 
форуми като „Орфеево 
изворче” и особено Ро-
допската Орфеева школа, 
където Никола Гигов из-
нася орфическите си лек-
ции и децата се надпяват 
на възкресените древни 
музикални състезания,

Продължава 
на стр. 8
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Продължава 
от стр. 1

Бащата умира, кога-
то Еремия е на 6 месеца, 
а брат му Кано – на 4 г. 
Притисната от недоимък, 
тревоги и самота, през 
1841 г. майката се омъж-
ва повторно в с. Ковачи-
ца, Ломска околия  (дн. в 
общ. Лом, обл. Монтана). 
През 1850 г. Еремия се 
премества в Лом, учи във 
взаимното училище при 
даскал Кръстю Пишурка 
– родолюбив просветен, 
читалищен и театрален 
деец, поет, публицист, 
преводач. Продължа-
ва образованието си в 
Свищов. През 1858 г. е в 
Херсонската духовна се-
минария в Одеса (Алек-
сандров 1990: 456-457). 
Там се запознава с на-
станилия се през март в 
града Георги Раковски. За 
контакти между двама-
та липсват сведения, но 
те несъмнено са общу-
вали, тъй като през юни 
вождът на националната 
революция е назначен в 
учебното заведение за 

надзирател на български-
те му възпитаници. Тък-
мо през лятото на 1858 г. 
Раковски изготвя „Позив 
към родолюбци българи 
за освобождения Бълга-
рии” – неговия пръв план 
за освобождение на Оте-
чеството, „най-прогре-
сивното за времето пос-
тижение на българската 
революционна мисъл” 
(Трайков 1974: 151-156). 
Може да се предполага, 
че въздействието върху 
младия семинарист как-
то на личността на пла-
менния революционер, 
така и на проекта му за 
непримирима въоръже-
на борба е съдбоносно 
– той напуска семинари-
ята и се завръща в своя 
роден край, изглежда, 
мотивиран от предна-
чертанията на Раковски 
да работи сред земля-
ците си за подготовка на 
революцията. Според ме-
моарни източници през 
1859 г. Еремия учителства 
в Лом и разпространява 
освободителната идея 
чрез усилена агитация, 
поради което встъпва в 

170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ЕРЕМИЯ М. ПЕТРОВ-БЪЛГАРОВ
„АЗ, СИН  НА 
ОТЕЧЕСТВОТО  СИ”

Еремия М. Петров-Българов, 1868 г. 
(Четата 1988: 137) 

ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Знаме на четата 
на Стефан Караджа 

през 1866 г. и на 
четата на Стефан 

Караджа и Хаджи 
Димитър – 1868 г.

конфликт с местните чор-
баджии, а пребиваването 
му в града става нежела-
телно и рисково (Йонков 
1971: 75, 77). 

На следващата годи-
на се озовава в Сърбия 
и постъпва в Класичес-
ката гимназия в Белград. 
Името му не се открива 
в наличните списъци на 
участници в Първата бъ-
лгарска легия, но не е из-
ключено да служи в нея, 
тъй като след разформи-
роването й през септем-
ври 1862 г. е принуден да 
напусне Сърбия и се при-
бира в Лом за 3-4 месе-
ца, вероятно изчаквайки 
успокояване на атмосфе-
рата. В началото на 1863 
г. постъпва доброволец в 
сръбската войска. Служи 
четири години и полови-
на, достига чин младши 
сержант. 

По това време рево-
люционният дух сред 
българската емиграция 
е приповдигнат. За лято-

то на 1867 г. емиграцията 
подготвя разгърната чет-
ническа кампания, която 
по същество предвижда 
координирано премина-
ване в поробеното оте-
чество на дружини от 
Румъния, Сърбия и Беса-
рабия. При придвижва-
нето си към средоточие-
то в Сливенския Балкан 
те следва да предизвикат 
въоръжено надигане на 
своите сънародници. Ро-
лята на ядро, организа-
ционен и мобилен ръко-
воден център е отредена 
за дружината на главния 
войвода Панайот Хитов, 
към която останалите 
формирования да се при-
съединят след изпълне-
нието на насрещните си 
задачи.

Еремия се включва с 
жар в начинанието. Той е 
сред основателите през 
май/юни 1867 г. на Бъл-
гарския революционен 
комитет в Белград, „за-
мислен като политическо 

и военно ръко-
водство на чет-
ническото дви-
жение, което 
ще се разпро-
страни от Сър-
бия в България” 
(Шарова 1970: 
185). На 14/26 
юни 1867 г. по-
дава оставка, за 
да се посвети 
изцяло на слу-

жене на освободителната 
кауза. Участва активно в 
създаването на органи-
зационния устав „Закон и 
наредба”, както и в прак-
тическата подготовка на  
предстоящата въоръже-
на акция (Йонков 1971: 
82). Неговите старания, 
усилия, способности и 
труд са в основата на най-
значителната проява на 
комитета – формирането 
на т. нар. Зайчарска чета, 
имаща предначертание 
да стъпи на българска 
земя и да поведе от за-
пад решителната битка с 
потисника. Дейността на 
Еремия е многопосочна: 
снабдяване с финансови 
средства, оръжие, барут, 
снаряжение, храна, об-
лекло; обиколки по насе-
лените места за събиране 
на доброволци; поддър-
жане на кореспонденция 
и т. н. Той осигурява за 
дружината и знамето на 
Първата легия (Кузманов 
1971: 215). 

Предвидено е четата 
да се събере на 20/31 юли 
1867 г. на Връшка чука. 
Придвижването на чет-
ниците към гр. Зайчар за-
почва на 16/27 юли. Око-
ло 600 патриоти се съсре-
доточават при с. Вотина, 
откъдето се прехвърлят в 
околностите на Суходол-
ския манастир. Еремия 
лично провежда разуз-
наване на околността и 
проучване на османски-
те гранични постове. На 
т. нар. Затворена поляна 
в подножието на Шашка 
планина Българов е про-
гласен за войвода на дру-
жината, знамето бива ос-
ветено, положена е клет-
ва. Оттам четниците се 
отправят към местността 
Иванова ливада, където 
са сръбските гранични 
стражи, с намерение да 
пресекат границата и да 
освободят с. Раковица 
(дн. в общ. Мокреш, Ви-
динска обл.), после Кула, 
Белоградчик, Видин и 
Лом. На 21 юли/1 август 
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ПАНАЙОТ ХИТОВ

ХАДжИ ДИМИТъР И СТЕфАН КАРАДжА

дружината прави опит 
да навлезе в българската 
земя.

Междувременно по 
заповед на министъра 
на вътрешните работи на 
Сърбия и с цел да не се 
компрометират отноше-
нията с Високата порта 
началникът на Княжевац-
кия окръг Йоцо Наумо-
вич алармира видинския 
валия Азис паша за дейс-
твията и намеренията на 
българите. На граница-
та те са пресрещнати от 
спешно предислоцирани 
и окрупнени османски 
войскови части. Завързва 
се сражение. В гръб чет-
ниците са атакувани от 
сръбски милиционери. 
Част от тях се спасяват с 
бягство, други заедно с 
войводата след еднодне-
вен набег отвъд граница-
та се предават на Й. Нау-
мович, биват отведени в 
Зайчар. 

В нощта на 24 срещу 
25 юли (4/5 август) около 
60 души начело с Еремия 
успяват да преодолеят 
сръбския надзор и нав-
лизат в България. „Ние 
– разказва впоследс-
твие войводата – се съб-
рахме на някакво старо 
гробище над Зайчар, тук 
се присъединиха още 
няколко от Зайчар, като 
станахме около 60 души, 
същата нощ преминахме 
в Турция и там останахме 
един ден; и тук дойдоха 
няколко момци и стана-
хме към 100. На другия 
ден придвижих хората и 
отидохме в Раковичкия 
манастир и хванахме ка-
лугера от манастира и 
заповядах на калугера да 
приготви вечеря за хора-
та; така пренощувахме в 
манастира, а на сутринта 

тръгнахме и отидохме 
край Раковица и там оста-
нахме цял (ден) в очаква-
не на други хора и когато 
дойдоха, тогава слязохме 
в Раковица. Всички турци 
се бяха изпокрили, тогава 
тръгнахме през полето и 
изпозапалихме турските 
постове, откъдето всич-
ко беше избягало; стиг-
нахме чуката и ударихме 
на турския пост там и го 
затворихме. На една нива 
хванах един старец и го 
изпратих при турците да 
им каже да се предадат 
или да излязат да се бием, 
но те ми отговориха, че 
не искат да се бият, но ако 
ние искаме, нека напада-
ме; но аз какво можех да 
направя на тая крепост. 
Тогава се оттеглихме с 
четата назад. Казах на 
момчетата, че утре преди 
слънце ще ударим Рако-
вица, но те се развикаха, 
че от тук никъде не искат 
да вървят по-нататък, и 
така поведох със себе си 
Герго и Никола и дойдох 
при г. капитана, а тях ос-
тавих в Турция” (Йонков 
1971: 136-137).

След като се преда-
ват на Й. Наумович на 31 
юли/11 август, част от чет-
ниците са въдворени из 
различни второстепенни 
сръбски селища, друга 
– прогонени от държава-
та, а ръководителите им 
– изправени на съд, поне-
же с действията си са на-
рушили вътрешния ред в 
Сърбия и са поставили на 
изпитание сръбско-ос-
манските отношения. Об-
виненият, че е „причина 
за цялата тази история”, 
войвода заявява пред 
съдниците си, че като син 
на своето Отечеството 
е работил с останалите 

съмишленици „да помог-
нем на онези наши братя, 
които са излезли в Балка-
на” (Йонков 1971: 134-135). 
Осъден е на 4 месеца за-
твор и хвърлен през де-
кември 1867 г. в Пожаре-
вацкия зандан.

Присъдата на Еремия 
изтича през март 1868 г. 
Той отива в Белград да се 
срещне с близки и друга-
ри, понеже твърдо вече е 
решен да напусне Сърбия, 
омерзен от вероломство-
то на нейните властници. 
Там доверява на Петър 
Берковски: „Каква наивна 
глупост е било от наша 
страна, казваше той, да 
очакваме съдействие от 
Сърбия по нашето народ-
но освобождение” (Йон-
ков 1971: 98). В началото 
на април (на Възкресе-
ние) Еремия заминава  за 
Румъния. През Калафат 
и Крайова се озовава в 
Букурещ. Там се включва 
в подготовката на четата 
на Хаджи Димитър, която 
впоследствие се обединя-
ва с дружината на Стефан 
Караджа. Допуска се, че 
като опитен военен спе-
циалист е привлечен за 

член на щаба на револю-
ционния отряд на двама-
та войводи (по същество 
Привременното българс-
ко правителство /Василев 
1989: 27/) и провежда во-
енно обучение на своите 
другари. Подготовката 
на четниците впечатлява 
техните противници, ев-
ропейските дипломати и 
експерти: „били отлично 
обучени и дисциплини-
рани”, „те са добре орга-
низирани”, „особено бие 
на очи фактът, че вина-
ги, когато са обкръжени, 
правят окопи, благодаре-
ние на които са успели да 
противостоят на толкова 
атаки”, „в поведението 

те я ниви, която е удобна 
за позиция и укритие. Тя 
носи името Карапанова-
та кория. В нея четниците 
отпочиват няколко часа. 
Турчин, който търси во-
ловете си, обаче ги раз-
крива. Известени от него, 
потераджиите, вече око-
ло 2000 души, включител-
но и редовна войска, се 
организират, настъпват 
и обграждат дружината 
от всички страни. Пламва 
вторият бой. „Горещината 
– спомня си Ангел Обре-
тенов – беше такава, щото 
от жажда и уморявание 
на мнозина момчета бяха 
изсъхнали гърлата, които 
дума не можеха да произ-

на тези чети се забелязва 
умение и познаване на 
стратегията” и пр. (Четата 
1988: 122, 133, 136). За това 
Еремия има съществен 
принос, наред с другия 
член на щаба с военно 
образование и кариера 
Иван Попхристов. 

Четата стъпва на род-
на земя  на 7/19 юли 1868 
г. Веднага е извършен 
преглед на оръжието и на 
хората. Четниците се под-
реждат в десетки и взво-
дове – предполага се, че 
Еремия е един от взвод-
ните командири, – след 
което поемат към Стара 
планина. По обяд дружи-
ната е нападната от по-
теря от около 1000 души. 
Боят продължава до све-
черяване, когато четата 
успява да се измъкне от 
полесражението. Като 
вървят цяла нощ, въпре-
ки безсънието, умората 
и непосилната жажда, 
четниците осъмват в зем-
лището на с. Горна Лип-
ница (общ. Павликени, 
Ловешка обл.). Внимани-
ето им привлича горичка, 
разположена на високо 
място сред обграждащи-

несат, а юлийските лучи 
на слънцето не грееха, но 
печаха...Тежко!” (Василев 
1989: 60) Четата дава шест 
жертви и двама пленни-
ци (Четата 1988: 1999; Ва-
силев 1989: 60).

Има основания да се 
смята, че единият от мър-
твите храбреци е Еремия, 
тъй като само за него 
може да се отнася писа-
ното от френския консул 
в Русе Шарл Шефер в до-
клада му от 9/21 юли 1868 
г. до министъра на външ-
ните работи на Франция: 
„У един убит човек, за 
който се предполага, че 
е главатарят на четата, 
бивш сръбски офицер, 
са намерили екземпляри 
от прокламации... Най-
после у същия главатар 
са намерили тефтерче, 
върху първата страница 
на което е била записа-
на молитва, следвана от 
кратко ръководство по 
военноинженерно дело с 
много чертежи. Този факт 
би обяснил бързината и 
умението, с което хората 
от четата са се укрепя-
вали под ръководството 
на този офицер.” (Четата 
1988: 123) 

Пада юнакът, приел за-
дължаващото име Бълга-
ров. Кръвта му попива в 
изтерзаната родна земя в 
изпълнение на светия об-
рок върху знамето „Сво-
бода или смърт”. Денят е 
8 юли 1868 г. Ден за раз-
мисъл и поклон!
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Продължава 
от стр. 5

наречени „Орфеони” в 
чест на великия тракиец, 
оплодил с творческия си 
дух цялата западна циви-
лизация.     

На юбилейния концерт 
от душа и сърце децата 
– лауреати от предиш-
ни конкурси - изпълни-
ха своите  песни и тан-
ци. Сцената трептеше от 
звуци и багри, очите ни 
се напълниха с хубостта 
на българските носии. 
Запомних прекрасното 
изпълнение на народния 
хор при СОУ „Екз. Антим 
I” от Казанлък, Елизабет 
Божкова, която спечели 
златна лира и на насто-

ящия конкурс, Илиан 
Цветанов, носител на де-
сет златни лири, който 
по-късно спечели еди-
найсетата си, ДНХ „Тре-
петлика” от Бургас, Нурд-
жан Исмет от с. Средище, 
Силистренско, за когото 
народната певица Сне-
жана Колева каза, че пее 
от душа и сърце, награ-
ден по-късно с личната 
награда –ДВД плеър, на 
Директора на конкурса 
Дочка Къшева, малките 
певци от Трявна, дуета на 
6-годишните варненчета. 

Десетият юбилеен 
фолклорен конкурс „Ор-
феево изворче” беше тъ-
ржествено открит от г-жа 
Дочка Къшева, слово про-
изнесе почетният пред-

СИМФОНИЯ НА  
РОДОЛЮБИЕТО И ТАЛАНТА

Драган Иванов от с. Звонци, Западните покрайнини, директор на българското училище 
“Братство” с участници в празника
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седател на НМФС и кръс-
тник на „Орфеево извор-
че”,  поетът на Родопа Ни-
кола Гигов. Той напомни, 
че неслучайно „Орфеево 
изворче” се провежда в 
Стара Загора, защото тук 
е имало 3 паметника на 
Орфей, има множество 
археологически находки 
от древните траки, тук е 
първата Европа, отбеля-
зана на най-старинните 
географски карти, тук 
свети второто слънце на 
България – неповтори-
мата българска народна 
песен.

Председателят на жу-
рито проф. д-р Пламен 
Арабов от АМТИИ – гр. 
Пловдив, ни пожела да 
съпреживеем духа на 
Орфей в тези фестивални 
дни, както и ползотворна 
работа на журито, а проф. 
Светлин Танчев, кмет 
на  Стара Загора, пожела 
попътен вятър за участ-
ниците в конкурса. 

Своето поздравление 
с песента „Малка мома” 
поднесоха и известните 
певци Даниел Спасов и 
Милен Иванов, както и 
гостите на фестивала от 
с. Звонци, Западни пок-
райнини, Сърбия, децата 
Саня и Катерина, като из-
пяха „Омиле ми, Ягодо”, 
песента,   която  пееше 
незабравимата Гюрга 
Пинджурова.

И започна конкурсът. В 
4 сгради и 7 зали децата 
показваха своя талант и 
умение, коридорите ех-
тяха от музика и песни. 

Както всяка година, 
влязох в залата, където 
пред журито в състав Ни-
кола Гигов, Снежа-
на Колева и Илка 
Иванова от БНР 
се представяха 
най-малките учас-
тници. Работата на 
това жури е много 
отговорна, защо-
то от тях зависи 
в голяма степен 
как ще продължи 
животът на тези 
деца. Те могат да 
бъдат окрилени 
от успеха си и да 
развиват  по-на-
татък дарбата си 
или едно неуспеш-
но представяне да 
ги бележи за цял 
живот. Писала съм 
и друг път колко 
тежки последи-
ци може да има 
един неуспех, дъ-
лжащ се понякога 
на прекомерното 
напрежение или 
леко неразполо-
жение, за бъдеще-
то на децата, зато-
ва винаги с радост 
наблюдавам колко 
отговорно се от-
нася това жури 

към своята работа. Се-
риозният Никола Гигов, 
доброжелателната Илка 
Иванова и особено емо-
ционалната Снежана 
Колева, която поощря-
ва децата, ободрява ги с 
усмивка и съпричастие, 
та да ги отпусне, за да не 
се смущават и да покажат 
най-доброто, на което са 
способни. Тази година тя 
правеше записи на пред-
ставилите се деца, за да 
подбере най-добрите и 
да ги събере в един диск. 
Запомних 7-годишната 
Мария Бакова с огромен 
диапазон на гласа (като 
Надежда Хвойнева - каза 
Снежана Колева), както и 
двете момичета от Плов-
див –хубавите като кар-
тина Атанаска и особено 
Мирела Феркова, изклю-
чителна певица, уверена 
и красива в червената 
си носия, с гъдулката, с 
която си акомпанираше. 
Двете момичета се пред-
ставиха и с квартет „Пе-
перуда”, с ръководител 
Вичка Николова, от СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” 
– Пловдив. Помня ги от 
миналата година, когато 
спечелиха златна лира, а 
тази година, облечени в 
греещи жълти облекла с 
извезани птици по тях, те 
взеха голямата награда 
на кмета на Стара Загора.  

А навън в слънчевия 
ден свиреха и пееха, ре-
петираха десетки обле-
чени в красивите си но-
сии деца. Тяхната хубост 
грееше в слънчевите 
лъчи, хората се събираха 
край тях и им се радваха. 
Многобройна група  от 

Костенец демонстрира 
молебен за дъжд „Пепе-
руда” , други групи пееха, 
правеха си снимки.

На следващия ден, 
освен конкурсната про-
грама, наблюдавах и 
концерта на откритата 
сцена в парка край театъ-
ра. Варненската певица 
Кичка Христова напра-
ви истински празник със 
своите момичета от гру-
па „Букавица” при Профе-
сионална гимназия „Иван 
Богоров” – Варна, сред 
които Деница Маринова, 
спечелила Златна лира и 
Жанет Кръстева – Сребъ-
рна лира. Тя представи 
и двете момичета от с. 
Звонци и директора на 
училището „Братство” 
Драган Иванов от Запад-
ните покрайнини, сега в 
Сърбия. Стройна, краси-
ва в изискания си везан 
костюм,  Кичка Христова 
дълго пя на сцената след 
тяхната програма,  дока-
то Драган Иванов водеше 
хорото, към което се при-
съедини и публиката. 

Успях да видя включе-
ното тази година ревю на 
български носии. Показа-
ни бяха носии от различ-
ни краища на България, 
предназначени за раз-
лични случаи от живота 
на българското семейс-
тво, придружени с по-
яснения за всяка носия. 
Мисля, че това е много 
важно начинание и дано 
да продължи и в следва-
щите години, защото така 
децата ще научат много 
подробности както от 
бита на предците си, така 
и знанието, което стои 

зад всеки вид облекло. 
Защото нищо в нацио-
налното ни облекло не 
е случайно. И пафтите, и 
шевиците, и престилките, 
и нанизите, и поясите, и 
калпаците – всичко това 
е на точното място, за да 
защитава или активизира 
определени  центрове на 
човешкото тяло. Време е 

тези знания да станат из-
вестни, за да предпазят 
младите хора от пагуб-
ните „идеи” на съвремен-
ната мода, която заедно с 
отровената от консерван-
ти храна и лекарствена 
химия служи на опреде-
лени нехуманни цели.

Продължава на стр. 16
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Мисълта за храненето обаче постепенно 
почна да минава на заден план. Почнах да 
мисля за бъдещата си дъщеря. От една стра
на, съвсем не би било лошо, ако Анастасия 
роди и дъщеря. Но, от друга страна, дъщеря 
ни ще порасне, ще си създаде нейното лич
но пространство или ще получи в наслед
ство пространството, формирано от сина 
ни  и тогава пред нея ще възникнат същите 
проблеми, каквито има сега и Володя. Освен 
това за кого може да се омъжи тя тук, в тай
гата?

Да отиде в нашия свят, също няма да ù е 
лесно. Да замине  това значи да зареже сво
ето пространство, своите предани животни 
приятели. Едва ли някой от съвременните 
младежи ще се съгласи да живее с нея в тай
гата  за външен човек тайгата не е много 
комфортно място. И за мен, честно казано, 
не е особено. С Анастасия е интересно да се 
общува, тя дори някак си те привлича към 
себе си, когато си до нея, душата ти се чув
ства блажено и радостно. Но останеш ли сам 
и нея я няма, е некомфортно и дори малко 
страшничко.

Съвсем различно се държат с Анастасия, 
със сина ни и с мене животните. Наистина, 
не ме нападат, но ме гледат настръхнало, ко
гато се срещаме. Опитвах в присъствието на 
Анастасия да изкомандвам катеричките да 
донесат кедрови шишарки. Правех същите 
жестове като Анастасия, но те не реагира
ха. Един път опитах да примамя вълчицата: 
също като Анастасия протегнах ръка към 
нея, а после тупнах с длан по крака си. Но 
вълчицата, вместо да се затича към мене, 
остана да стои на мястото си, а козината на 
гърба ù заплашитено настръхна. Загубих 
всякакво желание да общувам повече с тия 
животни. Разбрах: завинаги могат да бъдат 
предани само на един човек.

И какво излиза? Ще дойде на гости при 
дъщеря ни някой млад човек  и ще му бъде 
некомфортно в нейното пространство. Не е 
помислил Володя за бъдещето на сестра си. 
Значи, за животните му е жалко, а за сестра 
му  не. Така излиза. Аз също не помислих, 
прибързано му дадох надежда.

Мислейки за всичко това, аз не забелязах 
как се озовах на Анастасиината поляна. Не 
бях направил и няколко крачки по посока на 
познатата землянка, когато видях Анастасия 
– полуобърната към мене и решеща косите 
си с пръсти и се спрях: тя не приличаше на 
жената, която познавах вече десет години. 
А когато се обърна към мене, коленете ми 
омекнаха, сърцето ми заби като лудо и аз 
разбрах, че няма да мога да се мръдна от 
мястото си.

На десетинапетнадесет крачки от мене 
стоеше не жена, а приказно видение. Беше с 
нещо като бална рокля  дълга до глезените, 
ефирна и светла, пристегната с коланче на 
тънката ù талия. Главата ù, украсена с диа
дема от треви и цветя, сплетени във венче. 
Златистите ù коси падаха на вълни по ра
менете ù. Но имаше още нещо. Стройната ù 
фигура и лицето ù бяха тъй прекрасни, че не 
подлежат на никакво описание.

Стоях и се страхувах да помръдна. Гледах 
Анастасия, без да мигна, и ми се струваше, 
че ако погледна встрани, ще припадна. Зави 
ми се свят, но аз продължавах да я гледам 
изумен. Впих нокти с всичка сила в ръка
та си, за да може болката да ме извади от 
това състояние. Но не усетих почти никаква 

болка. А когато необикновено красивата 
жена бавно и грациозно тръгна към мене, 
аз престанах да усещам не само болка, но и 
въобще цялото си тяло. Без да бърза, тя се 
приближи много близо до мен – почувствах 
омагьосващия аромат на тялото ù, усетих 
лекото ù дишане  и... загубих съзнание.

Свестих се лежащ на тревата. Седнала до 
мен, Анастасия масажираше слепоочията и 
междувеждието ми. Венчето диадема вече 
не беше на главата ù, прибраните на гърба 
ù коси бяха привързани с тревичка. Почти 
се успокоих, гледайки нежните ù сивосини 
очи, които ми бяха станали тъй близки. Съв
сем дойдох на себе си, щом чух гласа ù.

 Какво става с тебе, Владимире? Пре
умори ли се или синът ни те е развълнувал 
нещо?

 Синът ни? Напротив, той ме лекува през 
тези три дни. Процедури разни правихме.

 И се преуморихте?
 Володя се умори. Заспа. А аз, напротив, 

почнах много добре да се чувствам.
 Тогава защо загуби съзнание? Сърцето 

ти биеше ускорено  и даже в момента още 
не се е успокоило съвсем.

 Защото... Ами ти, Анастасия, защо си се 
пременила така странно? И косата си някак 
особено си си направила. И походката ти, 
като тръгна към мене, беше също необик
новена.

 Исках да ти доставя удоволствие, Вла
димире. Ти нали си свикнал да гледаш еле
гантни жени. Мислех да се разходим с тебе 
из тайгата или край езерото. Пък ти лежиш... 
Ако искаш да си починеш, ела в землянката 
да поспиш.

 Първо да идем да се разходим, както ти 
искаш  казах аз, ставайки. – Само че, Анас
тасия, моля те, върви след мене.

 Защо?
 Защото... Въпреки, че съм свикнал да 

гледам елегантни жени, ти подобре друг 
път не се обличай така и не си прави такива 
прическа, и не се украсявай така.

 Не ти ли харесвам така, Владимире?  по
пита Анастасия, вървейки зад мене.

 Не е там работата. Хареса ми. Само че 
следващия път прави нещата постепенно. 
Първо, например, прическата. И прекарай 
по този начин известно време. После сложи 
своя венец диадема; след дендва  роклята, 
но без колан; и чак още покъсно си сложи 
колана. А всичко наведнъж много ми дойде. 
Странно е някак си.

 Странно? Ти, значи, не ме позна, а Вла
димире?

 Е, познах те, ама... Просто си загубих ума 
от красотата ти, Анастасия.

 Аха, призна си найпосле. Найпосле си 
призна. Така значи, смяташ ме за красива? 
Да?

 Ти, Анастасия, си не просто красива, ти 
си...

Тя се притисна към мене и сложи глава на 
рамото ми.

 Синът ни, Анастасия, иска да си има сес
тричка  продължих аз, шепнешком.

 И аз искам да си имаме дъщеричка  тихо 
отвърна Анастасия.

 Нека да прилича на теб, Анастасия.
 И на тебе нека да прилича нашата дъще

ря…

***
Тази нощ няма да я опиша. Утрото  също. 

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

Видението

Невъзможно е да бъдат описани. 
Но едно искам да кажа на мъжете: ако ня

кой има щастието да види близката си жена 
като богиня, божествени ще бъдат и нощта, 
и денят, и още много дни и нощи след това. 
Ще угаснат завинаги всички минали нещас
тия. И повече никога няма да има лошо вре
ме. И тук работата не е в сантиметрите, нито 
в думите и в красивите обяснения. Цялата 
работа е в това...

Всъщност, нека всеки сам проумее, ако 
иска да вникне.

Божественото хранене
Едва след няколко дни аз си спомних, че 

исках да узная от Анастасия рецептата за 
целебния извлек и въобще начина за пра
вилно хранене или диета  за читателите.

И добре, че си спомних. Изглежда Анас
тасия знаеше за някакъв съвсем уникален 
начин на хранене, приложим дори при град
ските ни условия.

За моя изненада Анастасия, вместо вед
нага да ми даде рецептата на извлека, започ
на да говори за способностите на човека, за 
болни и лечители. Ние не веднъж бяхме го
ворили с нея на тази тема, но това, което тя 
разказа този път, беше много интересно:

 Действителността, Владимире, трябва 
само чрез себе си да определяме. Да видим 
живота на хората от миналите хилядолетия, 
в бъдещето да надникнем, всеки човек, жи
веещ на Земята, е способен сам да построи 
бъдещия си живот. Всеки има такава велика 
способност  тя трябва да се осмисли и тога
ва никой няма да може да те отклони от ис
тината. Тогава хората ще стигнат до разби
рателство помежду си и безкрайните войни 
ще престанат. Много усилия са положени, 
за да се изопачи истината за миналото. Въз
можността за фалшификации се появява не 
когато човек сам гради представите си, а 
когато ги строи на базата на чужди изводи 
и думи.

 Не ми е ясно, Анастасия, по какъв начин 
всеки човек на земята може сам да узнае 
живота на хората от миналите столетия, а 
още повече за изминалите хилядолетията. 
Съществува цяла наука, която се занимава с 
историята на човечеството. И до днес учени
те спорят за произхода на човека, за негово
то предназначение. Историческите събития 
се тълкуват по найразлични начини.
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 Найразлично, казваш. Значи, има вярна 
и невярна трактовка? А може и всички пог
решно да говорят за миналото? По правило, 
погрешните неща се фабрикуват, за да се 
угоди някому. Но когато ти сам, единствено 
сам, възстановяваш в себе си картините на 
миналото, само тогава ще видиш истината 
и ще определиш своето Вселенско предна
значение и местонахождение.

 Да, но как, например, сам ще мога да 
видя историческите картини от миналите 
хилядолетия?

 Ти трябва да си ги представиш, мислей
ки логично. Тогава дори ведруската цивили
зация ще се представи пред теб.

 За какво трябва да размишлявам логич
но?

 За образите на хората, които за половин 
век от своя живот си видял, за това, какви 
изменения са станали в тях.

 Не ми е съвсем понятно как трябва да 
разсъждавам?

 Ще разбереш, ако не те мързи да мис
лиш. Хайде, Владимире, да започнем заед
но, а ти ще продължиш сам. По същия начин 
всеки друг човек ще може да възстановява 
картини от миналото, за да внесе нещо по
добро в бъдещето.

 Добре, но ти започни първа.
 Ще започна. Следи и ако можеш, сам 

добавяй подробностите, те са много важни. 
Нали днеска виждаш порой от болници и 
аптеки с лекарства за много болести?

 Да, това всеки го вижда, и какво?
 Припомни си: преди 30 години не бяха 

ли помалко?
 Да, разбира се.
 А колко са били преди стодвеста годи

ни?
 Още помалко. Известно е, че съвремен

ната медицинска наука е само на малко по
вече от двеста години.

 Ето, виждаш до какъв извод те дове
де собствената ти логика: болници, дори в 
найблизкото минало, не е имало въобще. 
Помисли сега и си припомни: кой е лекувал 
хората при неразположение?

 Кой?
 Та нали си живял на село и си виждал как 

баба ти с разни отвари от билки пои баща ти 
и майка ти?

 В онова село не само баба можеше да 
лекува, имаше и други.

 И във всяко друго човешко селище ви
наги е имало хора, които са събирали и па
зели лечебни билки. И всеки човек е можел 
да получи помощ незабавно, при леко не
разположение или тежка болест. А възна

граждението за помощта е било нищожно 
 найчесто думата “благодаря”.

 Ами да, нали всички са били съседи. А 
билки наоколо  изобилие.

 Да, много полезни билки е имало. И хо
рата са знаели много за свойствата им.

 Разбира се, че са знаели. Дори и аз знаех 
за някои, но сега съм ги забравил.

 Ето, виждаш ли, и ти си ги забравил, и 
много още хора са ги забравили. Ако днес се 
нарани човек, какво прави?

 Отива в аптеката, купува бинт или сеп
тичен лейкопласт и залепва на раната.

 Ще загуби време, за да стигне до аптека
та, и пари ще изхарчи. А всяко дете в мина
лото е знаело: ако се сложи лист живовлек 
на раната, тя бързо заздравява и не забира.

 И аз го знам това, но сега на много места 
тревата е мръсна. Навсякъде автомобилни 
газове, прах, киселинни дъждове.

 Да, така е, но смисълът е в друго. Гово
рехме за образа на миналото и ти сам мо
жеш да си направиш извода: познанията на 
предишния човек за лекуване превъзхож
дат знанията на днешните хора.

 Така изглежда.
 Но в гласа ти, Владимире, се чуват нот

ки на недоверие и съмнение. По тоя начин 
няма да ти се яви образ от миналото. Трябва 
да си абсолютно сигурен. Продължи мисле
но да следваш логиката. 

 Разбираш ли, Анастасия, цялата логика 
наистина говори за това, че познанията в 
областта на народната медицина у човека 
на миналото са били значително поголеми 
от тези на сегашните хора. Дори може да се 
каже  неизмеримо поголеми. Излиза, че 
медицинското обслужване чрез тези знания 
е било значително посъвършено от съвре
менното. Но някак си е трудно веднага да се 
осъзнае, че всички тия съвременни болни
ци, аптеки и научни учреждения са ненуж
ни. Гледай ти каква ситуация се получава!

Човекът от ведруската цивилизация, на
шият прародител, при неразположение е 
изяждал тревичка или пиел извлек  и бо
лестта минавала. Човекът от нашата циви
лизация заболява, отива в болница, плаща 
пари за преглед при лекаря, той му пред
писва някакви таблетки или инжекции; чо
векът пак плаща пари за лекарствата  често 
големи. При това има много случаи, когато 
лекарствата се оказват подправени. Чинов
ниците от министерството казват, че в апте
ките се продават до 30% фалшификати! Пък 
и разни неизлечими нови болести изникват. 
Сякаш някой методично, умишлено е уни
щожавал съвършените знания, подменяйки 
ги с илюзорни или помалко ефективни. 

Между другото, официалната медицина 
и сега се отнася към народните лечители 
враждебно  сигурно защото са конкурен
ти. 

Но защо държавата и обществото не 
разбират, че щом човечеството векове и 
хилядолетия наред 
успешно се е леку
вало с народната 
медицина и е натру
пало огромен опит, 
то той трябва да се 
развива и изучава? 
Та нали тези зна
ния биха могли да 
се преподават още 
в училищата. Да, но 
тогава целият биз
нес, който върти 
съвременната ме
дицина, ще рухне... 
невероятно! 

Анастасия! Това е 
невероятно! Аз май 
започвам да разби
рам: днешната ме
дицина се занимава 

не толкова с лекуване на хората, колкото с 
найобикновен бизнес. А щом е бизнес, то 
за концерните, които пускат хапчетата, е по
изгодно хората да боледуват. Повече болни  
поголяма печалба. По законите на бизнеса, 
при такава мотивация количеството на бол
ните неизменно ще расте. А това е страшно 
порочна система! Почвам да се убеждавам: 
здравеопазването в далечното минало е 
било много порационално и ефективно.

Само дето някои исторически факти пре
чат да се убедим напълно в това.

 Какви факти?
 Ами, например, в историята са известни 

избухвания на епидемии от чума, едра шар
ка, проказа. В някои учебници по история се 
разказва как са загивали цели селища. Така 
ли е било?

 Да, така. 
 Но днес с помощта на съвременната 

медицина чумата, холерата и вариолата са 
победени. Например срещу шарка на всич
ки се прави имунизация  и край. Излиза, че 
народните лечители са били безсилни да се 
борят с тези болести, а съвременната меди
цина се е справила.

 Не е така, Владимире. Ти сам виж как
ви са били времената тогава и съпостави 
простите факти. Взривовете от епидемии, 
за които говориш, са ставали именно тога
ва, когато лечителите са били преследвани. 
Дори много от тях са ги осъждали на смърт. 
В мрачното средновековие те са били неиз
годни за властта. Тогава се е считало, както 
и днес, че езичниците са се покланяли на 
природата и били недуховни хора. Но това 
не е вярно  езичниците са уважавали при
родата като творение на Бога. И са позна
вали множество божествени творения, сега 
неизвестни на хората.

 Край, Анастасия! Повече не се съмня
вам. Но защо ти се стараеше тъй много и аз 
да се убедя?

 Не само ти, искам и читателите ти, съпос
тавяйки фактите, да могат да го разберат.

 Но за какво?
 Когато един факт става безспорен, от 

него ще последват други безспорни изводи. 
Може да ти се сторят невероятни, но не бър
зай, моля те, Владимире.

 Какви например невероятни изводи?
 Първо ми отговори на въпроса: как по

вечето хора мислят  откъде човечеството в 
древността е владеело толкова колосални 
познания за природата?

 Как откъде? Ако имаш предвид рецеп
тите в народната медицина, то на всички е 
ясно, че те са се предавали от поколение на 
поколение.

 И така да е, но после са се предавали. Все 
пак, съгласи се, че всяка от хилядите рецеп
ти трябва да е имала първоначален автор.

 Според логиката на нещата естествено 
е, че трябва да има, но днес авторството на 
тези рецепти е невъзможно да бъде устано

вено.
 Възможно е! Всички позна

ния за великото творение ги е 
дал на всички хора сам Създате
лят. Аз ще го докажа това, Влади
мире, и на теб, и на всички хора. 
И не бързай веднага да наричаш 
нещата, които ти казвам, “неве
роятни”.

 Ще се опитам, разказвай.
 

Следва

Владимир МЕГРЕ
„Новата цивилизация”

Превод М. ДОНЧЕВА
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Радостина КОСТАДИНОВА

Времето се разболя. Премаля, тръш-
на се на земята и ту пребледняваше, ту 
причерняваше, а от очите му изкачаха 
искри, като огнени змейове. Настана 
хаос. Хората се объркаха. Не знаеха 
какво да правят - да лягат ли да спят, 
да стават ли от сън, да се хранят или 
на работа да тръгват, щураха се насам-
натам и безпомощни се питаха:

“Ами сега? Какво да сторим? Времето 
спря. Как да му помогнем?”

Докато се чудеха какво да направят, 
светът се разтърси от многобройни 
катастрофи: влаковете объркваха по-
соката, тръгваха един срещу друг като 
бръмбари рогачи, изскачаха от рел-
сите като разсипани зрънца от броени-
ца. Автомобилите бръмчаха, сякаш по-
дивели пчели, блъскаха се челно, като 
млади ярета с рогата си и натръшкани 
притихваха. Светофарите намигваха 
едновременно в червено, жълто, в зе-
лено и вече не стърчаха на едно място 
като еднокраки щъркели, а подскачаха 
като подплашени жаби. Самолетите се 
блъскаха от облак в облак, пропадаха 
в бездънни ями, въртяха се подобно 
пумпали и безпомощни, като нощни 
пеперуди с опърлени крила, изгубваха 
се в безкрая.

Хората съвсем се паникьосаха. И 
колкото повече хаосът растеше, тол-
кова повече обвиняваха, че другите са 
виновни за сполетелите ги беди.

Само децата бяха щастливи от на-
стъпилите промени. Нямаше кой да 
ги контролира: да се прибират от 
пързалката, когато е най-забавно, да 
не влизат във водата, защото е студе-
на, да не похапват шоколади и бон-
бони, за да не им се развалят зъбите, 
да си лягат рано, когато има гости и 
е толкова интересно, да не си бъркат 
в носовете (Какво толкова!), защото 
това е неприлично (Хм!), да не си иг-
раят с еди кой си или пък да 
пеят, рецитират и да повта-
рят като папагали имената 
си, за да забавляват скучни-
те стринки и роднини. Весел 
живот настана за децата. 
Нямаше кой да им нарежда 
сутрин да си мият очите и 
изпиват млякото с каймака, 
да ходят на детска градина 
и да си пазят дрехите чисти. 
Играчките бяха на всич-
ки, шарените въртележки 
продължаваха да се въртят, 
докато малчуганите изпопа-
дат по земята, а люлките да 
се издигат възторжено чак 
до небесата.

Докато децата се радваха 
на свободата си, възрастните 
все повече затъваха в бър-
котията и съвсем директно 

ОГЛЕДАЛОТО НА 
ВРЕМЕТО

обявиха:

Времето е ужасно!
Времето е много лошо!
Времето е виновно за всич-

ко!

Никой не поглеждаше в 
сърцето, не надникваше в 
душата му. А там, като в тъ-
мен килер, бяха се натрупа-
ли обиди, лъжи, измами, бе-
зобразия, интриги... Хората 
винаги обвиняваха другите 
за проблемите си и все на-
мираха начин да оправ-
даят себе си. Времето не 
беше виновно за това, че 
отразяваше като огле-
дало настроенията им. 
Нямаше кой да го излеку-
ва. Лекарите бяха безпо-
мощни. Мъдреците вече 
никой не слушаше, а 
добрите хора отдав-
на бяха емигрирали. 
Отчаяние и безпомощ-
ност цареше навред. 
Тогава се появи едно 
малко, пухкаво детен-
це със сладки бузки и розов ба-
лон в ръчичка. Застана пред Времето, пода-
де балона и каза:

- Вземи да си играеш, ще ти хареса.
- Не мога - отговори Времето - Болничко 

съм.
- О, не се притеснявай - каза сладката, 

пухкава кукличка - ще ти дам сироп, който 
мама ми дава, когато се разболея, и веднага 
ще оздравееш.

И малкото детенце извади от джобчето 
шишенце с прекрасния майчин сироп, на-
пълни една голяма супена лъжица и даде 
на болното Време да я изпие. После се пов-
дигна на пръсти, целуна го по челото, както 
майка му правеше и каза:

- А сега оздравявай бързо и знай, че мно-

го те обичам. Ти си най-прекрасното, 
най-доброто Време, което познавам. 
Ето ти моето балонче, моето весело, 
розово балонче, да поиграем.

Подаде малката си ръчичка и 
Времето я пое в своята длан. Топла 
усмивка, като блага дума просветна и 
озари лицето му, радостта стопи ле-
дената прегръдка на тъга в сърцето. 
Птиците огласиха небосвода, слънцето 
светна като жълтица, цветята с велико-
лепие изпъстриха земята и изпълниха 
въздуха с благоухания.

Хората разбраха, че те с объркани-
те си дела разболяват 
Времето.

Искрено се разкаяха 
за досегашните си пос-
тъпки и пожелаха зана-
пред да са сърдечни и 
добронамерени.

Радост разцъфтя на 
лицата. Обич покълна в 
сърцата. Щастие засия в 
очите.

Сега, когато Времето 
е хубаво, знаят, че и те 
са допринесли за това, 
но ако не е, надникват 
дълбоко в сърцата си и 
казват: С нещо трябва да 
се променим. И го пра-
вят, защото вече знаят, 
че най-хубавото се пос-
тига само с цената на го-
леми изпитания.
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КОСМИЧНА ВРЪЗКА
На П.А.

Ценка ИЛИЕВА, Варна

Има красота чиста, свята,
която ни топли душата.

Поляна с цветя звездолики
усмихнато гледа на всеки.

Небе и звезди цветолики
протягат ни светла пътека.

Но стъпчеш ли цвете в гората,
покоя рушиш на звездата.

Отгледаш ли цвете любимо,
звезда се усмихва сред зима.

Космичната връзка е ясна –
живота крепи на земята.

Без обич и вяра участва
и всяка надежда крилата.

ЗА ХОРАТА - ЧУДАЦИ ДОБРИ
Маргарита ПЕТРОВА
гр. Тръстеник, Плевенско

Имало е хора чудаци. Били добри.
Посрещали с радост, с усмивка зората.
Да! За другите чудеса те творели дори –
добри чудеса – греела в тях Красотата.

Растели тихо, незабележимо дори -
като цветята росни под небесната шир.
Растели тихо, още от ранни зори -
като дърветата горди сред горския мир.

С кладенчова вода майките ги поили;
волният вятър с песни люлките люлял;
омайвало ги над тях небе нежносиньо,
а в лунните нощи славеят милно им пял.

На място тихо – до стройно дърво клонато
израствала чешма с бистроструйни води!
В корито широко със вода разлята –
водата разлята днес на слънцето сребри.

Хора чудаци и днес сред нас живеят – 
подслон за друмници те със любов оставят!
За тях във легендите песни се пеят;
за тях легенди чудни други сътворяват.

Бианка Михайлова ГЕНОВА

Бели лебеди
Два бели лебеда
летят в небето,

понесени на своите крила,
и вятър няма, а те плават
във въздуха със своите

крила!

Баща
Ти знаеш ли,
аз колко те обичам,
ти знаеш ли,
че аз съм твоето момиче...
Ти знаеш ли,
за мене радост е голяма,
когато се усмихнеш и
тъга във тебе няма!

И знаеш ли,
един е той Бащата,
изгрява слънце и растат

житата,
щом в мен се взираш
и радваш ми се на душата!

Не знам какво си преживял,
но знам, над мен с любов си

бдял,
със песни нежни ти си ме 
приспивал
и от необуздания ми нрав
не си заспивал.

Очите твои – там е синевата
и в тях аз виждам истината 
              свята!

Аспарух Петров ВАНГЕЛОВ, София

МЕЧТИ
Беинса Дуно * мъдро казва –
всеки ден трябва да ни радва,
а който обича – то нека знай,
че сърцето възраст не знай. 

Човекът дълго ще живее,
космически песни ако пее.
Завист и алчност не ще познава,
а творчески дела ще създава.

Психиката си ще управлява,
планети светли ще посещава,
ще лети със скоростта на мисълта
и с обич към Бога и любовта.

Раят ще бъде човешкият дом
не ще се желае друг подслон,
но трябва НОВА, НОВА култура
и дипломи от небесна матура...

10.04.2010 г.
* Божественото име на Петър Дънов

Към светли бъднини
Човекът литна над земята 
и се стреми към небесата, 
стремеж го води към съвършенство 
да изпита небесно блаженство.

Проправя си път към ЕРА НОВА 
към нова творческа обнова, 
никой за себе си не ще живее, 
а цялото, общото ще възпее.

Обществата ще излъчват светлина 
предвещаваща нова бъднина,
не ще знаят постъпки греховни 
и ще живеят с чувства върховни.

Трудът не ще се измерва в пари 
злато, колите ще забравят дори –
ще се движат със скорост мисловна 
ще живеят в любов чаровна.

Радост и щастие ще царува 
лоша мисъл не ще върлува. 
Сигнали нови вече дойдоха... 
иде, иде новата епоха.

Пътя на прогреса ще обновим,
ако тръните, бодлите изгорим!

ПАНЕВРИТМИЯ

Снежана ДИМИТРОВА

Като звездици са ти очите, 
космосът диша през тях.
Като милувка са ти косите, 
нежност обгръща ги, смях.
Дълго очакване, тръпнат ръцете.
Все нещо правят, градят.
Близост отгатвана, тръгват нозете.
Идват и няма да спрат.
Бързаш и радваш се в свойто мълчание.
Нещо завинаги тук 
се определя и в свойто старание 
няма и звук.
Но се реди пред нас неизвестното.
И се струят 
като лъчи на разумното песните 
в нов кръговрат.

ЗОРА НА ОБИЧТА МИ
Тъмна коприна, 
нощта е над мен. 
В мойте предчувствия 
миг откровен.

Кой си, коя съм, 
че птича зора 
ме поздравява 
и прави добра?
 
Като щурците, 
без корист творци, 
като реките, 
от извор води, 
 
като росата, 
жадуваща път, 
като дъгата, 
разпръскваща скръб. 
 
Тъмна коприна, 
а свети нощта.
Всичко е видимо, 
ясно сега.
 
Нежно се сгушвам 
в коприната тъмна.
Чакам и слушам.
Вярвам, че съмва!

АНАСТАСИЯ
Ценка ИЛИЕВА, Варна

Мегре разказва ми с любов
за теб в сибирската тайга
и ехото на твоя зов.

За кедъра звънтящ и мил,
пръскащ светлината с жар,
неземно чудо съхранил. 

И за твоя лъч целебен,
за силата на мисълта –
дар на всекиму потребен.

Гласа ти в книгите звъни –
глас на обичта голяма,
що в нашите души кълни.

Богиня си или жена –
не знам, но твойта доброта
лекува ни от зло в света.
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Продължава от стр. 1
 
Има нещо едновременно титанично и 

иконоборческо в неговия самотен опит 
- предизвикателство към закостенялото 
мислене на съвременниците му, да съгра-
ди Великобългарски светоглед, паралелно 
създавайки или по-точно, възсъздавайки 
от отломъците на древни предания, фол-
клорни умотворения и песни българската 
космология и митология. Началото е поста-
вено с цикъла статии “Българска магика“, за 
да се стигне през 1940 г. до неговия капита-
лен труд със същото изразително заглавие, 
замислен като “евангелие на българското 
родолюбие” и на “българския активизъм”. 

За Шейтанов българският светоглед е 
компас, окриляващ генерация след гене-
рация към висините на народния възход 
и добруване, правейки ни равни с всички 
други велики световни идеологии, както е 
било вече в славните времена на цар Симе-
он, поп Богомил, Раковски и Ботев. Главно-
то при тази могъща вселеногледна система, 
израстваща от богатото наследство на сти-
хийната народна мъдрост, е да стане плът 
и кръв на “всички сънародници сега и от 
всички идни епохи”, да се превърне в основ-
на движеща сила на колективните народни 
усилия. Тогава тя “непременно ще ознаме-
нува всенароден активизъм (курсивът мой 
- Е. Л.), ще донесе всеобщо благоденствие 
и ще доведе до исторична зрелост, като се 
осъществи и народната ни мисия в исто-
рията”. А това предполага ново българско 
възраждане. То е целта на будителските 
му усилия. Разпъната на кръста на окулту-
ряването и модернизацията като процес 
на усвояване и приобщаване към пости-
женията на “културния Запад” и “верността 
към корените” или традиционната култура, 
българската нация е съдбовно раздвоена 
между “родното” и “чуждото”, като е наче-
нал период на разбългаряване.

Бунтът на немския възпитаник и отво-
рен към западните постижения мислител 
не е породен от доморасло отрицателство 
или провинциален комплекс за величие и 
самоизтъкване на родното. Д-р Шейтанов 
подчертава, че една нация и култура са 
могъщи тогава, когато общуват свободно, 
но не робски с чуждите културни образци. 
Той упреква българските учени и учебни 
заведения, че обръщат малко внимание на 
собствените духовни завоевания, а скланят 
робски глава пред чуждите достижения. 
Сам германист и бохемист, Н.Шейтанов 
призовава за повече родолюбие и нацио-
нално съзнание в науката. Въпросът е да се 

отдели ценното от посредственото и да не 
се кади тамян пред образци отвън, каращи 
ни да забравяме славното си минало и бъл-
гарския принос: “Досега почти не се зна-
ят широко признати родни становища… 
За собствена наука се смята смисленият 
превод от Европа… Принадлежност към 
някой западняк е достатъчна лепта пред 
олтаря на времето - днешната работа се 
ограничава с цитати и разбор. Слаба е още 
родната гравитация“. Повече от 80 години 
след написването на тези изобличителни 
слова все още в научната практика също-
то се възприема като синоним на ученост, 
ерудираност, професионализъм. Или ако 
употребим Шейтановата стилистика, все 
още се смята за престижно в творчеството 
ни да “любодее петелът на Чуждото”, а да 
сме глухи за шепота и зова на Нашето. 

Съзнаващ значението на историческата 
приемственост, културфилософът вярва 
в предстоящия всестранен български по-
дем. В статията си “Предосвободително или 
цялостно Възраждане?” пише за символно 
връщане към възрожденските ни идеали. 
Предупреждавайки, че не става дума за 
“връщане колелото на историята”. Напред, 
а не назад в историята трябва да търсим и 
открием възвишени цели, обединяващи ни 
като народ и обещаващи вписването ни в 
световния културен универсум. Понятието 
за ново възраждане е неразривно свърза-
но и с идеята за адекватно национално въз-
питание в духа на традиционните народни 
добродетели, които трябва да бъдат съхра-
нени като национален капитал въпреки 
историческите превратности. “Дървото 
на живота ни ще се дигне във висините 
само ако корените му проникнат дълбоко 
в недрата на славянобългарското и на ста-
ротракийското”. 

Двуначалието като жадувано, но ряд-
ко постижимо единство или “съюз на тяло 
и дух” е исторически шанс за прогрес на 
българин. Опирайки се на оптимистичния 
възглед за двуначалието-хармония “теле-
сност-душевност”, Найден Шейтанов пише: 
“Балканобългарският народ почти винаги 
се е отличавал с вътрешно равновесие и 
със стремеж към равновесие в историчния 
си живот. Тоя стремеж се схваща от наро-
да ни понякога като движение в кръг, ко-
ето се увенчава с възраждане - постулати 
в народната ни философия на историята. 
Например, цели седемстотин години ние 
нямаме своя държава и при все това за-
пазваме националното си битие. Дали това 
щеше да бъде възможно без равновесие на 
дух? Разбира се, че не. Ако нямаше вътреш-

но равновесие, народът ни отдавна щеше 
да падне в пропастта на исторична забра-
ва. Равновесие на дух, сърце, на подсъзна-
ние дори, царува в жизнената практика 
на народа ни през вековете - особено на 
село…”

Душевната балансираност е и ос-
нова на феномена, наречен от 
Шейтанов с ренесансова гор-
дост “балканобългарски тита-
низъм” и това е върховна - уни-

кална и своеобразна национално-исто-
рическа добродетел. Освен нея българите 
справедливо могат и трябва да се гордеят с 
просветителското си дело. Ние не само сме 
дали азбука на славяните, но по същество 
нашите книжовници през Средновекови-
ето създават цели 6 азбуки, твърди Шей-
танов, опирайки се на факта за наличието 
на различни писмена по историческите ни 
паметници от отделните епохи, изковани 
върху основата на египетската, критската, 
готската, праславянската, кирило-методие-
вата азбука, глаголицата и кирилицата, из-
ползувана от православните славяни: 

“Имаме дори сказание, вече споменато, 
с метаисторичен смисъл: От Египет хврък-
нали двадесет и няколко гълъба - т.е. бук-
ви - и кацнали в Солун, а сетне минали към 
вътрешността на Балканския полуостров. 
Връзки с Египет през туй време поддържа 
и цар Симеон - “новият Птоломей”. Шеста 
азбука създава Климент Охридски - кири-
лицата, минала от нас в Румъния, Сърбия и 
Русия. Ние сме създатели на шест азбуки! 
Това е безпримерно в света. Такива чутов-
ни буквотворци са балканобългарите по 
редица причини. Първата и най-главната е, 
че само у нас “език”, чийто писмен израз е 
азбуката, и “народ” означава едно и също 
нещо. Ние творим азбуки, за да възбожим 
и увековечим великото начало на народ-
ността…”

Подчертано евристични са постановки-
те на Н. Шейтанов за философската култура 
на българина. Той особено набляга върху 
ценността на етическото мислене на бълга-
рина, възприемащо всички хора като цен-
ностни сами по себе си. Точно затова може 
да се говори за балканобългарски хума-
низъм като гордост на балканобългарската 
цивилизация: “ Боже, Боже изневерниче! - 
се казва в една наша народна песен - защо 
всички заедно да не се смеем и всички на-
едно да плачем?… Би могло да се твърди, 
че в тая песен е вложена цялата дълбока 
балканобългарска човечност, че в нея е 
изразена великата душа на славянството 
(курсивът мой - Е. Л.), че тия думи са свето-

НайдеН ШейтаНов:
Пътят на българското 

културно мисионерство И 
РоЛЯта На СЛавЯНСтвото 

в МодеРНИЯ СвЯт
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борното начало на титанистичния ни хума-
низъм. Каква свещена грижа не за един, не 
за двама, а за всички хора по земята!“

Бъдещият културен възход на нацията 
ни Шейтанов свързва със славянския при-
нос в новата световна култура и за бъдещо-
то ни народностно израстване и национал-
но възмогване: “И най-ценното у нас е, че 
широката мистика и полет на славянската 
душа е ръка за ръка с един трезв и здрав 
критицизъм - залози за хармоничната пъл-
нота на онзи човешки тип, който бихме мог-
ли да създадем”. Според мислителя циви-
лизационният пласт с научно-техническите 
постижения е сравнително слабо изразен 
(с щастливото изключение на знахарство, 
звездобройство и други езически умения), 
за сметка на културата на езика и богато-
то фолклорно творчество. 

“Чуждото било заклета съдба на сла-
вянството” много векове, но славянската 
култура се възражда в хуманистичната 
славянска литература на ХІХ век, давай-
ки надежда, че “…възроденото славянско 
племе поема вече могъщата си роля меж-
ду индоевропейските си събратя и в света 
изобщо”. За да се достигне до онзи реши-
телен исторически момент, когато славян-
ските народи след Първата световна война 
обръщат гръб на “мъртвото” си минало и 
”…се връщат към олтара на своето и стават 
дух и плът на заветите му”. Тук авторът безс-
порно следва една от господстващите през 
епохата представи за възход на славянс-
твото като носител на следващата, тоест 
по-висша степен на прогреса и изразител 
на историческия напредък на човечество-
то. Идеята е лансирана още в края на ХІХ 
век от индийския мислител Вивекананда 
(независимо от панславистките теории!), а 
по-късно е възприета не само от лявоори-
ентираната интелигенция под влияние на 
Октомврийската революция, но и на духов-
ни мисионери като Николай Рьорих и Пе-
тър Дънов, вярващи че именно славянство-
то е призвано да хуманизира изграждащата 
се култура, основана на всечовечност.

У нас още един немски Янко Янев също 
ще пише за историческата роля на сла-
вянството в съвременния свят и в стати-
ята си “Пробуждане” ще противопостави 
утопично на формализираната и спекула-
тивно-рационална култура на Европа сла-
вянското човеколюбие и славянския ан-
тирационализъм, поставящ в центъра на 
всички свои познавателни усилия човека 
и борещ се с догмите и предустановените 
истини. Той дори отвежда специална све-
товноисторическа мисия на Русия - а и на 
целия славянски свят, които ще обновят ос-
тарялата Европа и в творчески съюз с нея 
ще способства за изграждането на нова, 
по-хуманна цивилизация и култура:

“Славянският бог е жив и действителен, 
славянската мисъл е била винаги човешка 
мисъл. Колкото и много идеи да са били 
заимствани от запад, всякога руският дух 
ги е преобразявал и претопявал в пламъка 
на своето мистично съзерцание, правил е 
от тях животворни същности, превръщал 
ги е в движение. Не е чудно, че най-далеч-
ните абстракции на Европа можаха да се 
осъществят само в Русия. Това е стихията 
на всеславянското осъществяване на идеи-
те, това е неговото историческо призвание. 
Да служи за освобождението на човека е 
бил всякога неговият дълг и неговата участ. 
Затова само на славянството е отсъдено да 
прави исполински опити и да разрешава 
въпросите на вековете. Славянството е все-
мирна воля. Не е пророчество, ако се каже, 
че от там ще дойде спасението на света. 
Европа е вече безжизнена, тя живее пос-
ледните си есенни дни. Само славянство-
то днес е първично и вдъхновено. Новият 

свят е предимно славянски и новият човек 
ще бъде преди всичко човекът на Изтока. 
Тогава може би ще настъпи развръзката на 
“великия спор”: Европа и славянството ще 
се примирят и ще служат за изграждане на 
ново царство, което ще бъде царството 
на свободата”.

Д-р Шейтанов е автор на вдъхновени ре-
дове за мисията на славянството като но-
сител на ЧОВЕЧНОСТ в раждащия се свят, 
свързвайки с неговото възраждането и 
славното българско “утре”: “Защото бъде-
щето, както изглежда, иде с грамаден рог 
на изобилие за славянството, което таи в 
необятните си недра материали за нов свят 
и нова култура на земята…Светът на сла-
вянството, както мислят мнозина, се гради 
върху темелите на дълбока човечност (кур-
сивът мой - Е. Л.), а културата му възраства, 
макар и обвеяна от черния призрак на ве-
лико страдание. От досегашната исторична 
мъглявост на Евразия изгряват нови слън-
ца и бухват вихри на ново творчество све-
товно”. 

Славянската (богу)вдъхновеност е 
неделима от “детското и невин-
но начало”, славянската “близост 
до живота” и “чувство за мистич-
ното и святото” ще спомогнат за 

свързването на света на проспериращата 
Европа със “стария вълшебен Юг и Изток”. 
От щедрите си недра славянството, спо-
ред Шейтанов, ще извади материал за нов 
свят и нова култура, като от “досегашната 
исторична мъглявост на Евразия изгряват 
нови слънца и бухват вихри на ново твор-
чество световно (курсивът мой - Е. Л.)”. Като 
(родово)славянско именно българското за 
него е носител на широка световност и 
всечовечност.

В тази плоскост на разсъжденията особе-
но силно проличава връзката национален 
характер-светоглед. Именно като съзнате-
лен субект на своята история и сътворец 
на световната история българинът доказ-
ва величието на националния си характер 
чрез толерантността си към Другостта, 
достигаща до стремеж към универсален 
хуманизъм или всечовечност. И точно Най-
ден Шейтанов, набеден за националист-
шовинист, достига до идеята за световност 
и всечовечност като понятия, допълващи и 
хуманизиращи традиционното разбиране 
за “космополита” като гражданин на света - 
една теза, която тепърва предстои да бъда 
развивана с оглед на новите европейски и 
световни реалии.

Всечовечността е непостигнат до днес, 
въпреки усилията на религии и философ-
ски системи, идеал за претворяване на чо-
вечеството чрез човещина. За Шейтанов 
утрешната “Световна България” е синоним 
на международност и човешко братство, 
без това да отрича националната идея и 
да деградира Родното до “битови дребо-
съци и вехтории”. Подобни твърдения да-
ват основание на Н. Шейтанов да говори за 
месианския характер на българския хума-
низъм и да го интерпретира като феномен 
с общочовешко значение.Особено внима-
ние, според него, заслужава човеколюби-
ето на българина (като балканобългарин 
според Шейтановия категориен апарат). То 
е месианско и е насочено навън към света. 
Било е такова и в най-кръвожадни епохи 
и в съвременната на автора епоха, когато 
едва-едва започва да се изживява схваща-
нето за колониализма като благодеяние 
за по-слаборазвитите нации. И това е още 
една отличителна и забележителна черта 
на нашия национален характер, която за-
служава да бъде афиширана най-широко. 
Още повече, че тя се е отразявала в толе-
рантното отношение към другите народи, 
етноси, нации и само броени години след 

написването на цитирания труд ще даде 
своя щедър и хуманен плод с акта на защи-
та на българските евреи като въплъщение 
на същността на българското (като типич-
но и действително национално присъщо) 
отношение към Другите.

Българската търпимост е пословична: 
“Колко народности е посрещал, приемал, 
изпращал той (българинът - бележка моя 
Е. Л.)! Чужденецът като че е все гост, добре 
дошъл за него. От тоя необятен дух на все-
човечност изглеждат вдъхновени народ-
ните ни поговорки като следните: “Нався-
къде по света край реките растат върби, на 
мъжете мустаци, на жените гърди”, “Всички 
се греем на едно божо слънце!”. 

Балканът е майка на дионистично-бо-
гомилска и демократична всечовечност. 
“Целия свят обикаляме - заявява един бо-
гомилски вожд от 14 в. - и пазим словото на 
живота!” Това е девиз на българското меси-
анство. 

Не веднъж логическото ударение ще 
пада върху неагресивното ни отношение 
към другите страни, нации, култури. Това 
си е и същинска социална добродетел - да 
умееш да цениш мира и мирния труд и да 
гледаш на човечеството като на голямо 
семейство. Подобно гледище обяснява и 
защо българинът не е изпълнен със заво-
евателни амбиции. Цени и брани самоот-
вержено своето, не ламти за чуждото. Зато-
ва има право да заяви чрез защитника си 
теоретик Шейтанов: “И тъй нашето право 
върху земите на балканската ни Родина се 
крепи на основания от географско-стопан-
ски, народностен, културен, политически 
и междудържавен характер…В тоя си гео-
графски обем нашата Родина не уврежда 
интересите на никой народ на Балкана. За-
щото ние не щем ни крачка чуждо, ала не 
даваме ни педя от нашето”.

Н. Шейтанов издига тезата за народо-
центризма като типичен за българския 
неохуманизъм и свързва неразделно 
Родното и Чуждото чрез темата за космо-
политност в хуманизма или за човеко-
центризма като хуманизъм “без грани-
ци”, тоест, без противопоставяне на хора 
по етнически, политически, културни или 
верски принципи. То е разкрито и като 
водещо положително качество в българ-
ския национален характер и манталитет. 
Новият българин като нов човек съчетава 
качествата на всички ценни човешки ти-
пове от историческата еволюция на Homo 
Sapiens. Подбрани са наистина върховите 
проявления на светската човечност, про-
личаваща в “стремеж да се създаде нов 
българин - по примера на светогледните 
образци: джентлемен, гражданин, съна-
родник, товарищ - разбира се, в кръга на 
балканските ни възможности. Този нов 
българин аз бих нарекъл великобългарин 
(курсивът мой - Е. Л.)…”

Тук на мен ми се иска да добавя, че 
подобна трактовка в духа на човекот-
ворчеството, изведена исторически не 
само в тесните рамки на националното 
схващане за идеална човечност, но във 
всемирен план, е поредното доказател-
ство за дълбоко националните, но и над 
националните измерения на значението 
на балканобългарския светоглед. Той не 
възпитава в дух на самолюбуване и само-
затваряне в родното, а иска съзнателно-
то сравняване с Другостта, без самопод-
ценяване и себеунижение. Народните ни 
идеали са достатъчно хуманни, за да мо-
гат да служат и на общобалкански цели, 
внушава Шейтанов. Като среда на “исто-
ричния живот на Балканите” нашият на-
род трябва да се превърне в пример за 
мирно и неантагонистично провеждане и 
устояване на своите ценности и идеали в 
обновената Европа.
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Продължава 
от стр. 9

И вместо да подражава-
ме на плебейската мода, 
специално създавана, за 
да произвежда обезли-
чени роботоидни инди-
види, можем да включим 
в облеклото си уникални 
и красиви мотиви, които 
българката векове наред 
е пазила и предавала от 
поколение  на поколение. 
Те ще ни дарят и с красо-
тата, и с виталността на 
българския дух и ще ни 
запазят здрави и дълго-
летни.   

Тук искам да спомена 
и възпитанието за стил, 
което ще даде на бъде-
щите изпълнители това 
знание. Защото виждаме 
много често по телевизи-
ята, а и на сцените обле-
чени в разголени вечер-
ни рокли певици да пеят 
народни песни. Този връх 
на безвкусицата може да 
бъде избегнат, ако децата 
получат понятие как да 
включат в облеклото си 
народни мотиви, което 
ще го направи не само 
стилно и елегантно, но и 
уникално.  

Вече няколко години с 
нетърпение очаквам тези 
неповторими три дни, ко-
ито ми дават нова сила, 
зареждат ме с трепета 
на очарованието, носят 
ми надежда за бъдеще-
то на българския род, 
събуждат размисли  и са 
изпълнени със срещи, 
нови приятелства и мно-
го, много музика. Защото, 
както всеки път напомня 
Никола Гигов, музиката е 
ангелският глас, с който 
се извайва душата на де-
тето – а аз бих казала, и 
на всеки човек. А уникал-
ната българска народна 
музика, носеща косми-
ческите кодове на нерав-
ноделната си ритмика и 
звездната хармония на 
пентатониката, изпълне-

СИМФОНИЯ НА  
РОДОЛЮБИЕТО И ТАЛАНТА

на от чистите гласове на 
децата, възражда не само 
българския дух, тя осия-
ва цялата планета Земя 
и я пречиства от тъмните 
енергии на агресията и 
злото. Тук, на свещената 
земя на Тракия, осеяна 
със светилища и съкро-
вища, се раждат песни, 
които ни свързват със 
звездите. 

Три дни, през които 
децата изживяват маги-
ята на сцената, показват 
таланта и постиженията 
си, за които са се трудили 
цяла година, получават 
наградите си. Тази година 
специално за юбилейно-
то издание на конкурса 
беше учредена и награда 
„Гранд при” -  плакет ”Ор-
фей с лирата” и специал-
но изработен Диплом-
папка от НМФС”Орфеево 
изворче” се присъди на 
фолклорен ансамбъл 
при читалище „Просве-
та”, гр.Бобов дол, с ръко-
водители Димана и Боян 
Боянови, а наградата на 
АМТИИ, Пловдив – па-
рична премия от 200лв., 
се връчи на Народен хор 
при НГХНИ „К. Преславс-
ки” – Варна, с ръководи-
тел Радостина Манева и 
танцов състав при НГХНИ 
„К. Преславски”,  Варна, 
с ръководител Ивайло 
Иванов.

Множество  награди и 
стипендии, учредени от 
Министерство на култу-
рата и МОН бяха спече-
лени от ученици от НУФИ 
„Широка лъка” и особено 
от учениците от варненс-
кото Национално учили-
ще по изкуства „Добри 
Христов.  

Общо от 538 явили се 
индивидуални изпълни-
тели наградени са 308 
деца, а от 210 фолклорни 
състави – 98.

Множеството награди 
не означават занижени 
критерии – тъкмо обрат-
ното – според мнението 

на председателя на жури-
то, проф. Арабов, нивото 
на конкурса непрекъсна-
то се повишава. Често жу-

ритата са затруднени да 
изберат кого да наградят, 
толкова високи са пости-
женията на децата.     

Огромна е заслугата на 
НМФС „Орфеево Извор-
че”, на тези безкористни 
и родолюбиви Учители 

по българщина, за живо-
то бъдеще на народа ни. 
Огромна е и заслугата на 
изтъкнатите дейци и про-
фесионалисти от жури-
то, които съвсем не бяха 
безпристрастни в оцен-
ките си на постиженията 
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на Р.Сърбия , от община 
Стара Загора и от своите 
колеги. 

НМФС „Орфеево из-
ворче”, който също тази 
година отбелязва сво-
ята 15 –та годишнина, 
получи подарък Орфе-
ева лира, изработена от 
дърво от Йордан Кенов 

празнуваше юбилейна 
годишнина, получи поз-
дравителен адрес от чи-
талище „Елин Пелин” от 
Варна, прочетен от вар-
ненската певица и ръ-
ководител на народни 
хорове Кичка Христова, 
от Г.Димитров, посланик 
в българското посолство 

от Кюстендил.
Поздравителният ад-

рес от Президента на Ре-
публика България по слу-
чай юбилейното издание 
на „Орфеево изворче” е 
израз на най-високото 
признание  както на де-
лото на НМФС „Орфеево 
изворче”, така и на та-
ланта и трудолюбието на 
малките  изпълнители, 
живото бъдеще на бъл-
гарската нация.  

Незабравими ще оста-
нат тези дни на юбилей-
ния 10-ти Национален 
фолклорен конкурс „Ор-
феево изворче” . Дълбок 
поклон пред организа-
торите и журито на този 
фестивал, които вършат 
своята работа „на ползу 
роду”, сърдечна обич и 
уважение към малките 
творци, които развиват 
своя даден от Бога та-
лант, признателност към 
ръководителите им, ко-
ито ги водят по светлия 
път на творчеството. 
Нека винаги сияе огънят 
на българския дух в сър-
цата ни, за да вървим по 
Пътя, който минава през 
хилядолетията, прави ни 
българи и ни води към 
бъдното.

на малките таланти. Аз 
мисля, че те бяха във вис-
ша степен пристрастни, 
защото цялата им работа 
беше пропита от обич към 
децата, от уважение към 
техния труд, от подкрепа 
и поощрение. Не мога да 
забравя думите на доц. 
Бураджиев, председател 
на журито на групите за 
автентичен фолклор, че 
автентичният фолклор е 
несъвместим със синбек, 
обработка на песните и 
други форми на манипу-
лация, но от уважение 
към труда на децата та-
кива групи няма да бъдат 
дисквалифицирани. 

Добре би било следва-
щата година рисунките 
на децата, участващи в 
конкурса по живопис, 
или поне наградените, 
да бъдат изложени пред 
публиката. Така и децата 
ще получат удовлетво-
рение от своята работа, 
и конкурсът ще спечели 
от багрите, красотата и 
неподправената искре-
ност на детските твор-
би. Надявам се също, че 
съпътстващият фотокон-
курс „Фолклорът – мина-

ло и настояще” също ще 
намери своето място във 
фестивалните зали, за да 
ни обогатява с богатс-
твото на народното ни 
творчество, видяно през 
обектива и душата на фо-
тографа. 

Никак не е лесно да 
бъде организиран подо-
бен фестивал. За разлика 
от пошлите конкурси на 
попфолка, които се пом-
пят с пари и се предават 
по телевизионните кана-
ли, рекламират се по ме-
дии и събират тълпи от 
нискокултурни почита-
тели, безкористния труд 
на организаторите всяка 
година среща огромни 
трудности и аварийни си-
туации. Чудесно е, че тези 
усилия бяха признати с 
почетни  грамоти и алма-
нах на конкурса, състави-
тел на който е Дочка Къ-
шева, и който тя връчи на 
журито, на членовете на 
щаба, на спонсорите, на 
всички, допринесли  през 
годините за провежда-
нето на този прекрасен 
празник на родолюбието. 
А самата Дочка Къшева, 
която също в тези дни 
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акад. Виктор МЕДИКОВ

Най-важният въпрос за всеки ръководител, 
и най-вече управител, е въпросът за критери-
ите за оценка, показателите, на основата на 
които се вземат управленските решения. Ако 
правилно избереш показателя – по верен път 
ще тръгнеш, ако ли грешни показатели изпол-
зваш – по неправилния път ще поемеш. Прили-
ча на счупен термометър. Зима е навън, а той 
показва 30 градусова жега. Ако му повярваш и 
излезеш по къси гащи на улицата, ще замръз-
неш от студ веднага. Ето това е грешно избран 
критерий. Не само ти ще замръзнеш, но и хо-
рата си в пропастта ще повлечеш.

Кажи ми, защо е необходимо брутният про-
дукт да се увеличава два пъти за тези десет 
години? Нали такава задача сте си поставили?  
Смятате, че като увеличите два пъти брутния 
продукт, то и населението ще живее два пъти 
по-добре. И вие сте си изпълнили задачата с 
чест и достойнство. И можете да си отидите с 
почести. 

Поинтересувай се, княже, колко десетки и 
стотици пъти през този век Русия, пък и дру-
гите страни, са увеличавали брутния си про-
дукт. А живеят ли хората по-добре, станаха ли 
страните им по-богати? Позагледай се как де-
градира, как се разпада най-могъщата страна 
– САЩ. Всички е затиснала, навсякъде воюва, 
навсякъде защитава интересите си, а в същото 
време се разпада.

Ако съберем всичко, което е изработено 
в страната, в целия свят, на една купчина ще 
получим брутния продукт. Голяма купчина с 
богатства, както всички, в т.ч. и ти, си мислят. 
Поогледай се – богатства ли са това? Да не би 
да е обратното? Нали виждаш, че светът се 
търкаля към бездната. Увеличавайки два пъти 
брутния продукт, ти два пъти по-бързо унищо-
жаваш планетата, здравето на хората, отравяш 
водата и въздуха, умножаваш жертвите на вой-
ните, наркоманията, проституцията, търговия-
та с роби... На кого му е притрябвало такова 
богатство? Кой има нужда от такива лъжовни 
показатели?

Вземи си поука от жреците: колко точно те 
решават най-значимите въпроси, определят 
насоките, поставят критериите и показателите 
за различните нива на управление, след което 
настройват спрямо тях цялата система. Те не се 
бъркат навсякъде, не навлизат в подробности-
те, но и никого не пускат в своите вилаети.

Ти правилно си усетил, че положението 
се напича. Залогът е не само твоят живот, на 
семейството ти и рода, но съдбата на цялата 
страна, а сега вече и на майчицата Земя. Надя-
вам се, че вече си се позаинтересувал да раз-
береш какво е останало от великите владете-
ли на света, от тяхните родове и богатства. 

- Да, Учителю. С Игор. Когато ми разказа за 
това, аз просто не можех да повярвам. Не вед-
нъж проверявах после. Удивително! Нищо не 
е останало от никого! Ако по-рано знаех, друг 
път бих си избрал. Не бъх жертвал семейство-
то си и рода си.

- А защо това се е случвало? За това замис-
лял ли си се? Нали и те, като теб, искали да 
направят държавата си могъща, света да уп-
равляват, рода си за хилядолетия да оставят с 
богатства и слава. Както казваше бившия пре-
миер: “Искахме да направим най-доброто, а 
стана както винаги”.

Много точно е казано. Винаги, всички уп-
равници, техните родове и богатство са изче-
звали безследно. Защото с добри намерения е 

утъпкан пътят към ада. Ето така незабелязано, 
княже, дойдохме до следващия важен въпрос:

Кой управлява света?
- Тази тема с Игор не веднъж и дваж сме 

разглеждали. Аз многократно съм преглеждал 
всички записи на вашите беседи, Учителю. Ти 
сам си му разрешил да записва, макар че и да 
не беше, той щеше да те запише. Не те е поз-
навал тогава още, а той не се доверява лесно. 
При него има желязно правило – всичко да се 
записва на видео.

- Знам, княже, знам. Допускаш ли, че това 
може да се случи без моето съгласие. Всич-
ко, що се касае до мене, аз управлявам лично. 
Лично дойдох при него, а също и при тебе. 
Така трябва. Каквото разреша – ще се направи, 
а каквото не – извинявай, но ще почака. Да за-
пише без знанието ми, той навярно би могъл, 
но ако не съм съгласен, би станал голям кон-
фуз. Да изтрия записа аз, разбира се, мога. И не 
само от дискове и ленти.

Но да се върнем към нашата тема. Работата 
е там, че на този свят има истински управля-
ващи и това са тъмните жреци. На тях не им 
трябва публичност и афиширане.

- Че какво лошо има в това народът да те 
познава? Огледай се – всички искат да бъдат 
показвани по телевизията, някои дори плащат 
да ги показват непрекъснато.

Ще ти дам един пример от реалния живот. 
Живее около Санкт Петербург един силен 
влъхва. Той успял да определи един от жреци-
те, който живеел в Швейцария. Решили да се 
срещнат като равни – на всеки му било инте-
ресно с умен човек да си свери познанията. 
Срещнали се. Ще пропусним подробностите, 
но един от въпросите на влъхва бил следния: 

- Вие управлявате света, подчиняват ви се 
банки и цялата финансово-кредитна система, 
президенти и други управници. Но те не знаят 
нищо за вас, както и обикновените хора. Нима 
никога не ви се иска да излезете по световните 
телевизии и да обявите кои сте и какво може-
те?

Какво мислиш му отговорил той? Той попи-
тал влъхва:

- Вие куче имате ли?
Питерският влъхва повдигнал рамене:
- Имам.
- А имате ли желание да облечете смокинг 

и папионка и да направите изказване пред 
него?

Виждам, княже, не е нужно да продължа-
вам. Всичко улавяш в движение. Да продъл-
жим. Жреците знаят кого управляват, но тях 
не трябва да ги познават. Много грижи се поя-
вяват. Те дори своите най-близки помощници 
- левитите, държат в неведение. Жертвените 
агнеци са им други. Цял народ за тази цел са 
зомбирали. Мнозина се смятат за богоизбра-
ни. В действителност избрани са не от Бога, а 
от тъмните жреци. И не за щастлив живот.

А задачите на жреците са други. Цялата сис-
тема е построена за да решава техните зада-
чи. Хилядолетия наред. Те пред никого и пред 
нищо не се спират. И няма да спрат, ако не им 
се попречи. Тяхните способности са огромни в 
сравнение с тези на обикновените хора. Те се 
стараят да запазят своите способности, а чо-
вешките да намалят непрекъснато. Така се уп-
равлява по-лесно. Естествено е, че при такива 
помисли и техните способности многократно 
намаляват, но разликата между тях и хората в 
скоростта на мисълта, в способностите, посто-

янно се увеличава.
Познатата ти вече Анастасия казва, че Сис-

темата е успяла да намали способностите на 
децата на Бога милион пъти. А на жреците око-
ло хиляда. Усещаш ли разликата? Били са рав-
ни, а сега разликата е цяла пропаст между тях. 
Хилядократно по-бърза е мисълта на жреца 
пред тази на обикновения човек от Системата. 
Аз също съм съгласен с такава оценка. Нали не 
можеш да си представиш Бог пред телевизора 
с мобилния в ръката и с чаша водка в другата.

- Такова нещо дори в кошмарите си не бих 
могъл да си представя.

-  Правилно. Добре разбираш, че Бог и без 
техническите ни протези може всичко. С ми-
сълта си Той твори и мисълта му мигновено 
се материализира, ако му е нужно. Умни хора 
са съставили Ноосферната конструкция и осо-
бено внимание са отделили на светата троица 
„Информация – Енергия – Материя”

Сега следи мисълта ми внимателно. Той е 
Отеца. От децата свои нищо не е скрил. Всичко 
е предал на тях – както всеки обичащ роди-
тел. Никой това не подлага на съмнения. Само 
дето децата не са успели да запазят даденото 
им свише.

- Чакай, чакай, Учителю. Че Бог не е скрил 
нищо от децата си, съм съгласен напълно. Аз 
нещо друго започвам да прозирам. Светът 
около нас е вълнов, вълните са навсякъде и те 
пронизват пространството, където и да се на-
мираме. Включваш телефона и говориш с ко-
гото си искаш. Включваш телевизора и гледаш 
репортажи от цял свят. Вълните са навсякъде. 
Дудаев как го унищожиха. По радиотелефона. 
Той само една дума изрекъл и вълната се по-
несла, а по нея му пратили ракета. Ти сега ис-
каш да кажеш, че жреците имат способности 
да улавят всевъзможни вълни и да четат вся-
какви мисли на хората. И по тази вълна могат 
да изпращат свои мисли, за да унищожат не-
угодните.

- Приблизително така, княже. Способности-
те на всеки здрав духом и тялом човек, замис-
лен, заченат, износен, роден, а след това отгле-
дан и възпитан в родово имение, са значител-
но по-големи. Отеца е давал способностите 
ни не за разрушение, а за сътворение. Именно 
затова жреците си поставили задача да нама-
лят способностите на човека, скоростта на не-
говата мисъл. Защото сред равни не биха мог-
ли без лъжа и измама да се справят. Именно 
затова е изградена Системата - за управление 
на света, човека и природата.

Намирайки се в Системата никой не може 
от тях да се укрие. За разлика от теб и другите 
владетели, допуснати до властта след много-
кратно препроверяване, те – жреците, мислят 
непрекъснато, без да отклоняват вниманието 
си върху различни дреболии. Скоростта на 
тяхната мисъл е многократно по-голяма от 
тази на човека от Системата. За да не се нато-
варват излишно с текущите дела, те и това са 
прехвърлили на онези от Системата. Учените, 
не без тяхната подкрепа и насоки, са създали 
редица прибори и оръжия, позволяващи да се 
откриват още в зародиш хората с определени 
способности. Тебе нали също те насочват да 
премахнеш Игор? А в затворите, в психиатри-
ите, колко милиона народ лежи? Бездомници, 
проститутки, алкохолици и наркомани... Кой 
ги е набутал там според теб?

Виж колко добре е смазана машината за 
откриване на талантливи деца. Сега ги нари-
чат деца индиго. Изглежда сякаш това е една 
непрекъсната грижа за човечеството и са-
мите деца. Активирана е цялата система на 
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образование и възпитание, здравеопазване 
и средствата за масова информация. Но обяс-
ни ми, къде изчезват след това тези таланти 
и техните носители? Защо никой и никога не 
повдига тези въпроси? Виждам, че схващаш за 
какво говорим, но ръце не ти стигат за всич-
ко. И никога няма да стигат, докато си човек от 
Системата.

Рекламата, на лекарства например, е ор-
ганизирана по подобен начин. Рекламират се 
едновремено стотици лекарства. Ако се вслу-
шаш в предложенията, то никога няма вече да 
боледуваш, ще се подмладиш, всички бръчки 
ще изчезнат, косите ще заблестят, секса ще 
бъде невероятен и т.н. и т.н. Но обърни внима-
ние, че действието на нито едно лекарство не 
е проследено за достатъчно продължителен 
период от време. Скоро става ясно, че резул-
татите от лечението с него са по-скоро плачев-
ни. Тогава рекламата се маха, защото лъжата 
не може да се тиражира твърде дълго, а хо-
рата не  разбират, че меко казано ги будалкат. 
Веднага се появяват нови и нови лекарства 
на тяхно място. Хората дори не успяват да се 
опомнят – в движение ги зомбират. И те отно-
во тичат към аптеката за следващото чудодей-
но хапче. Именно така управниците получават 
своето, при това в жарта бъркат с ръцете на 
обикновените хорица. Припомни си приказка-
та за магарето и моркова, който вечно му виси 
пред носа. Системата се възпроизвежда и раз-
раства по всички направления.

За какво са войните? Както се досещаш не 
за това да се награбят някакви богатства. Това 
са приказки за наивници, за масовата публика. 
Всичките богатства и така са си при тях. И ако 
някой случайно реши, че са негови, то те бър-
зо му биват реквизирани. Помисли за Руските 
златновалутни резерви, за стабилизационния 
фонд, за спестяванията на населението... Как 
мислиш в чии ръце са те? 

Материални блага човек може да произве-
де изключително много. Малкия, до неотдавна 
крайно беден Тайван доказва нагледно това 
твърдение. Цял свят затрупват с продукция-
та си. Белорусия също би могла да го напра-
ви, именно поради това и искат да я смажат. 
Разгледай книгата „Тайните управници на све-
та”, пето или шесто издание. Там са посочени 
всички цифри по въпроса.

Задачата на управниците 
на Системата не е да увели-
чават богатствата, а да ги 
унищожават

По различни пътища и с различни оръжия 
да ги унищожават. За да не може човек да си 
зададе истинските въпроси. Да мисли само за 
работа, само за пари, за удоволствия. Точно 
като магарето с моркова – аха да го достигне, 
ама не може. Така целият си животец робува и 
се гърби. 

Робът живота си не си представя без рабо-
та. Какво всъщност прави на тази работа, ка-
ква продукция щампова, вече му е все едно. 
Стига да му плащат.  Държавата или някой друг 
там, горе, ще реши какво да се произвежда. А 
нали държавата в крайна сметка са жреците. 
Под тях всичко по пирамидата на властта стои 
мирно и чака техните заповеди: 

- Какво ще заповядате? Всичко веднага ще 
изпълня. Само, моля ви, без работа не ме ос-
тавяйте. 

Грубичко малко звучи, но като имаме пред 
вид пълното неразбиране на ситуацията, 
именно така се получава. Независимо за кого 
говорим – за метач или олигарх, президент 
или цар.

Доколкото с КОБ-ата – Концепцията за об-
ществена безопасност на вътрешния предик-
тор на СССР си успял да се запознаеш, то вече 
би трябвало да познаваш оръжията, с които се 
унищожават богатствата:
• Светоглед;

• История;
• Идеология;
• Икономически ( рейдери, олигарси...);
• Всичко, което на генетично ниво унищожа-

ва хората (водка, наркотици, ГМО, тютюн...);
• Физическо ( хладни и огнестрелни оръжия, 

бомби, ракети...);

Безотказна е системата. Това е изкуствени-
ят, технократски, жречески, окултен свят. От 
твоята камбанария би трябвало добре да го 
виждаш. Но онова, което не ти е позволено, не 
можеш да прозреш.  Но ако познаеш Ведите, 
ако познаваш Веста и Авеста, ако наследство-
то на предците опознаеш, то ще бъдеш не само 
знаещ и праведен, но и Вещ. Князете вещи: Ве-
щия Олег, Вещия Светослав помниш, нали? Но 
истинските познания никой в системата не би 
могъл да има. Всички знаещи хора в Сситемата 
биват унищожени. Дори онези, които само са 
чували за знанията.

- Чувал съм вече, че жрецът може всекиго 
да унищожи. Сега го разбирам. Но как стоят не-
щата при теб, Учителю? Чувал съм, че и други 
влъхви има. Александр Семеонович Иванчен-
ко до скоро е бил жив. Жреците, изглежда все 
пак са се докопали и до него, защото без осо-
бена причина е починал в Москва през 2003 
година. Внимателно, по твоя заръка, не вед-

нъж прочетох книгата му. Той също е влъхва, 
пазител на велики тайни. Разказал е в своята 
книга за влъхвите на Памир. За това как някои 
от влъхвите отишли там при насилственото 
покръстване на Русия и масовото унищожава-
не на влъхвите. Как отнесли там съкрални зна-
ния, летописи и книги необикновени.

Мегре също разказва в своите книги за 
жреците. За тъмните и светлите.

Алексеев пише във „Вълча захапка” за Сер-
гиевите войни. За Осляб и Пересвет. Осляб 
дори при Сталин е ходил по време на войната. 
В „Съкровищата на Валкирия” също много по-
лезни неща разказва. 

Асов в „Тайните на руските влъхви” пише за 
пазителите на Традицията.

Трехлебов също разкрива множество тай-
ни ведически в „Кощуните на Финиста”. За тези 
книги дори се опитаха да го вкарат на топло 
– разпалване на междунационална вражда му 
лепнаха.

Чувал съм, че има 12 пазители на Русия. Вие 
да не би да имате свой собствен свят? И защо 
аз, президентът, не знам нищо по въпроса? И 
защо именно вие решавате кое да се даде на 
хората, кое не, с кого да се срещате и с кого не? 
Ето ти сам реши да дойдеш при мен. Макар, че 
бих могъл да заповядам и да те доставят при 
мен. Сега разбирам, че да заповядам бих мо-
гъл, но надали щяха да те намерят. Знам, че 
при Сталин са се опитвали безрезултатно, а 
тогава органите работели здраво.

- Сам размисли, княже. До днес ти си Систе-
мата - една малка нейна брънка. Ние, влъхви-
те, нямаме никакво отношение към Системата. 
Ние не строим и не подкрепяме този технок-
ратски свят. Ние живеем в свой свят, естест-
вен, Божествен. В него могат да живеят само 
онези, които са осъзнали истината сред естес-
твените природни условия. Разбира се, ние се 
опитваме и винаги сме се опитвали да донесем 
Истината на Първоизточниците до хората. Би-
хме искали всички хора отново да станат деца 

Божии, да им върнем всички първоначални 
способности. Но когато нашите хора навли-
зат в Системата, за да реализират светлите си 
замисли, за просвещение,  жреците бързо ги 
откриват. Защото навлизаме в тяхното, в чуж-
дото поле. Вече говорихме с теб, че на чуждо 
поле не бива да се играе. Ще те премахнат. Ти 
сам каза за Иванченко. 

Системата нас не може да ни открие, вклю-
чително и цялото ти разузнаване, дори под 
носа им да се намираме, но жреците могат. Но 
само в техния свят, моделирания и управля-
ван от тях окултен  свят. В нашия свят никой не 
може да ни тревожи.

Но какво да правим? Да се покриеме в на-
шата Шамбала? Та нали вие, всичките Ведруси, 
се оказахте спящи на територията на тъмните 
сили, които успяха да разпространят своето 
влияние през последните хилядолетия почти 
по цялото земно кълбо. Хората на Земята са 
напълно зомбирани. Те се превръщат в био-
роботи. Навсякъде около тях, дори в самите 
тях има имплантирани микрочипове: в телата 
им, в паспортите, в къщите, навсякъде. Чипо-
ве, чрез които биват управлявани. Система-
та дава команда и роботът човек изпълнява 
всичко, каквото му заповядат. Дори ако трябва 
да спре собственото си сърце.

Основното внимание на тъмните сили бе 
концентрирано върху славяно-ариите. За тях-
ното унищожаване. С всички сили и средства. 
Сега още повече бързат. Малко време им остава. 
Светлината настъпва, а тъмата трябва да си ходи 
дори от най-дълбоките потайности. Затова кога-
то видиш, че ругаят русите, славяните, подигра-
ват се над тях, над техните нрави и обичаи, тра-
диции, начина им на мислене и на живот, винаги 
прави една корекция, отчитай всички онези из-
вращения и унищожения, направени от тъмни-
те сили през последните хиляда години. В това 
число и от тези, които се подиграват.

На славяните непрекъснато им се натрап-
ват чужда култура и нрави. Погледни с какво 
си облечен, какво караш, какви и чии вещи те 
обграждат, какво ядеш и пиеш, какво четеш. 
Включи телевизора, компютъра, радиото, от-
вори вестниците, влез в магазините...

Ние, влъхвите, светлите старци – живот из-
ричащите, успяхме да постигнем най-важното: 
да запазим генофонда на децата на Великия 
космически разум – Бога. Ние съхранихме пси-
хоматрицата на русите, славяните, ариите. Ние 
съхранихме цялото наследие на предците в ця-
лост, дори летописите и книгите съхранихме.

Имай пред вид, че тъмните сили използва-
ха срещу ни не само своите възможности. Те 
максимално привличаха космическите сили 
на земните врагове от други планети. Война 
се водеше не само на Земята, тя се водише от 
тъмните във всички планове на битието. За 
това ще поговорим друг път и по-подробно.

Ние преживяхме периода на времето на 
тъмните сили. Отстояхме достойно. Сега тряб-
ва да донесем истината и истинските познания 
до колкото може повече хора. Да дадем въз-
можност на всекиго да бъде праведник ( по РА 
ВЕДА), да познае изначалната Свелина, Исти-
ната, да възроди характерното за славяните 
чувство за справедливост.

Затова трябва мозъците и душите им да 
събудим. Сега и това вече не е достатъчно. 
Трябва да се действа, нов свят да се твори.

- Помня, Учителю, думите ти от беседата с 
Игор:

„Приемникът на Путин има още по-сложна 
задача. Той трябва на само да запази неговите 
завоевания и достижения. Това е само четвърт 
от работата. Той е длъжен да започне стреми-
телно да твори нов свят. Естествен свят. Той 
трябва да създаде алтернативна икономика, 
за хората, за процъфтяване на човека, нация-
та, Русия, а следователно и на майчицата Земя. 
Негово задължение е да върне на хората на-
следието на предците, да възроди културата”.

Тези твои думи окончателно ме лишиха от 
покой, след тях реших да се обърна към теб.

Дух, материя
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ЦИТРИН. р. цитрин; а. citrine, false 
topaz; н. citrin; ф. citrine, fausse topaze; и. 
citrino.

Разновидност на прозрачния или про-
светляващ планински кристал (SiO2), оцвете-
на в жълто с различни оттенъци на лимон, 
мед, минзухар и много рядко в златисто-ка-

фяво. Оцветяването 
в жълто е свързано 
с наличие на Al, Li2+ 
(или H2+); в златисто-
кафяво - с примеси 
на Fe3+. Размерите 
на кристалите са от 
няколко милиметъ-
ра до сантиметри. 
Името цитрин се 
използва в минера-
ложката литература 
от 1747 г. и идва от 
латинската дума 
“citrieus” - лимонен. 
В природата добре 
оцветени цитрини 
се намират рядко. 

ЦИТРИН

„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 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

Затова често чрез нагряване на аметисти 
с ниско качество или на опушен кварц по-
лучават добре оцветени цитрини и по този 
начин хората довършват недовършеното от 
природата.

Размерите им са достатъчно големи, за 
да се използват както за гердани, така и 
след фасетиране за различни дребни укра-
шения като брошки, висулки, обеци, пръс-
тени. Най-големият намерен кристал има 
тегло 2258 карата, а най-големите фасетира-

Кварцово семейство
I. Макрокристали
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„Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази свет-
лина всеки може да се лекува. Затова е добре човек да носи златни пръс-
тени със скъпоценни камъни.”

Петър Дънов

“Върхът на египетската пирамида е бил кристал и в различни периоди са 
можели да сменят горния камък. Тоест, кристалът на върха на пирамида-
та 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”
ни цитрини от Бразилия с тегло над 1150 ка-
рата се съхраняват в Смитсоновия институт 
(САЩ).

От древността са смятали цитрина за та-
лисман, помагащ на хората да останат мъд-
ри и спокойни и да не изпадат в депресия. 
Той влияе положително върху добрата ат-
мосфера в семейството, помага за натруп-
ване и съхраняване на семейното богатство. 
Вярват, че помага на хората да отстранят 
дефектите в говора и затова в Древния Рим 
ораторите са носили украшения с цитрин. 
Жълтият цвят на цитрина стимулира пси-
хическата и умствената дейност. Помага за 
премахване на негативните емоции, за ук-
репване на паметта, за взаимното разбира-
не, а на пътуващите търговци - да намерят 
подходящи контакти. Повишава интелекту-
алното ниво.

В практиката на йогите цитринът се смя-
та за основен камък, който влияе върху 
вътрешните органи чрез втората и особе-
но чрез третата чакри, стимулира слънче-
вия сплит и стомашно-чревния тракт, леку-
ва цистит, пиелонефрит и гастрит. Според 
съвременните литотерапевти акумулира 
жизнената енергия и пречиства организма 
от натрупаните токсини. Като амулет със 
своята вибрация създава около човешкото 
тяло защитна аура, която пази от неблаго-
приятно външно въздействие.

Препоръчва се вечер цитринът да се сла-
га във вода и сутрин водата да се изпива с 
цел премахване на напрежение и стрес. 
Тази вода се пие на две части - първата с по-
желание за премахване на проблемите,  и 
втората - за успех през целия ден. След това 
се закусва, като се препоръчва приборите 
и покривката на масата да бъдат в жълто. 
По този начин хората програмират своите 
действия, такава е и препоръката на народ-
ния лечител Петър Димков. Ако вкъщи има 
аквариум или малък шадраван, то там могат 
да се сложат цитрини. Силното им енер-
гийно излъчване се доказва и с ефекта на 
Кирлиян, цитирано в книгите на академик 
Ема Гоникман.

Смята се, че на пазара повечето от пред-
лаганите цитрини са получени чрез промя-
на на цвета на аметист и опушен кварц. При 
нагряване на аметисти до температура 470 
- 750°С се получават цитрини със сияещия 
красив жълт цвят. Чрез нагряване на опу-
шен кварц при температура 300 - 400°С се 
получават цитрини с червеникав оттенък.

Находища на цитрини има в Бразилия, 
Испания, Франция, Русия (Урал), САЩ 
(Колорадо), на о. Мадагаскар.

В България цитрини има в Маджарово 
в находищата на аметисти. Могат да бъдат 
използвани както за бижутерия, така и за 
колекции. Срещат се и на Витоша сред аме-
тистовите друзи.

Лидия СТаРИкова
Из „камъни за нашите души”
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Госпожо Бокова,

Учени и политици 
смятат, че светът жи-
вее в остра икономи-
ческа и духовна кри-
за. От една страна, 
имаме висок прогрес 
в електронните тех-
нологии и генетиката, 
а от друга - нравствен 
упадък: корупции, те-
роризъм, грабежи, 
отвличане на деца и 
възрастни, измами, 
убийства... Знае се, 
че младежта е огле-
дален образ на об-
ществото. Престъп-
ността в училищата е 
факт. Има много заре-
гистрирани убийства 
между деца, между 
младежи и то по са-
дистичен начин. На-
глото, дори цинично, 
държане на ученици 
спрямо учителите, 
битите учителки... са 
връх на търпимостта. 
Такива факти има и в 
други страни. Стра-
ните от целия свят 
вървят към нравстве-
на деградация. Няма 
държава, която да 
живее сама за себе 
си, недокосната от те-
роризма и вандалщи-
ната. Проблемите за 
възпитанието на мла-
дежи и възрастни са 
еднаква крещяща не-
обходимост за всич-
ки нации. Загрижени 
за бъдещето, клубът 
за поезия и музика 
към съюза на писате-
лите към читалище 
“Райко Алексиев”, Фе-
дерация за вселенс-
ки мир и федерация 
за духовно единение 
“Роза” подкрепиха Ас-
парух Вангелов като 
бивш учител и ди-
ректор на училища, 
инспектор по просве-
тата, инспектор в ми-

нистерството на кул-
турата, общо с над 46 
години стаж, да раз-
работи предложение 
– първо, до МОМН 
за работа и възпита-
ние на младежи с ху-
лиганско държание 
в училищата и второ 
- предложение до 
ЮНЕСКО при ООН за 
задължително изуча-
ване във всички стра-
ни на общочовешки-
те морални ценнос-
ти за възпитание на 
сърцето, душата, за 
нравствено-етично 
поведение. 

Първото предло-
жение до МОМН гос-
пожа Мукадес Нал-
бант с разбиране 
прие. 

Второто сега из-
лагам на Вас. Вие 
приемате света като 
един голям социа-
лен дом. Предлагаме 
да приемете света и 
като едно голямо ин-
тегрално училище, а 
Вие - Вашата дирек-
ция, да стане Све-
товно министерство 
на образованието и 
нравственото възпи-
тание. Епохата налага 
да се даде поне за 10 
години приоритет на 
нравствено-етичното 
възпитание, възпита-
ние на сърцето и на 
душата.

За изпълнението 
на тази велика цел за 
всички страни и на-
роди са необходими 
учебни помагала за 
учителите и за учени-
ците. Няма друг авто-
ритетен от световен 
мащаб фактор, който 
да е в състояние да 
обедини, да въздейс-
тва, да наложи на 
стотиците национал-
ности идеята за общо 
духовно превъзпи-

Писмо - 
предложение

До ЮНЕСКО при ООН
Отдел “Образование и възпитание” 

Генерален директор Ирина Бокова

От Аспарух Петров Вангелов
София, 1618 Овча купел 1,
Блок 609, Вход Г, ап. 20 
тел : 02/8559827 и  0878 559823

тание на народите. 
Кой ражда терорис-
тите, войнолюбците, 
крадците, убийците в 
света? Необходимо е 
коренно възпитание 
на родители и деца, 
на общества, хора от 
всички раси и вероиз-
поведания.

Наложително е 
да се разпореди на 
всички просветни ве-
домства в света да 
съставят комисии от 
подготвени специа-
листи за издаването 
на учебни помага-
ла, в които методич-
но да се разработят 
уроци по подходящи 
теми, като например: 
за честността, скром-
ността, горделивост-
та, гордостта, обичта, 
милосърдието и т.н., 
и т. н. Такива пример-
но издадени пособия 
има вече в Русия, Ин-
дия, Япония, САЩ и в 
други страни. Ето, в 
Москва Международ-
ният фонд за образо-
вание е издал няколко 
учебни помагала на 
руски “Светът, в който 
живея” и на английски 
“Моето пътуване в жи-
вота”, а по-късно нова-
та образователно-въз-
питателна политика 
се разрасна в Япония, 
САЩ и по целия свят 
с уроци, написани от 
авторитетни авторски 
колективи. Тези посо-
бия все още не могат 
да бъдат 100% успеш-
ни за прокарване на 
възпитателна полити-
ка за новото образо-
вание на 21 век, пора-
ди масовата бездухов-
ност в света.

Известни са ни и 
подкрепяме инициа-
тивите на ЮНЕСКО за 
обучение на научни 
работници и студенти 
в областта на етично-
то възпитание за из-
граждане на наука на 
нравствени основи. 
Ето защо е наложител-
но да се изгради све-
товно-образователен 

център от ЮНЕСКО и 
се започне незабавно 
работа в училищата и 
обществата за нравс-
твено преглеждане 
на народите. Кадри по 
съставянето на учеб-
ниците има, и в Бълга-
рия се правят опити, 
но за да се преподава 
в училищата, трябва 
разрешение и под-
крепа от МОМН. Учеб-
ниците е добре да се 
съставят по възрас-
тови групи. Ние сме 
предложили да има 
раздели за екология-
та, за различните кло-
нове на изкуствата с 
увлекателни приказ-
ки за децата, а за го-
лемите - подходящи 
текстове с характер 
на притчи. За основен 
и среден курс могат 
да се използват някои 
от философските и ре-
лигиозни трактати на 
Лев Толстой, притчите 
на Христос за мило-
сърдието, за любовта 
между хората, за взаи-
мопомощта, всеотдай-
ността, философските 
виждания на Рабинан-
дранат Тагор, Беинса 
Дуно.

Според нашето 
виждане прилагането 
на педагогическите 
новости в препода-
ването и усвояването 
на нови методически 
похвати при излагане 
на образователните 
единици в урочната 
работа, използването 
на сугестивните пох-
вати за съсредоточа-
ване на вниманието 
на учениците в клас 
и други не трябва да 
бъдат задължения на 
ЮНЕСКО, а на Минис-
терствата на образо-
ванието в света. Спе-
циалистите от върхов-
ния образователен 
център от ЮНЕСКО е 
достатъчно да конт-
ролират качеството 
на издадените учебни 
помагала, нивото на 
дисциплинарните на-
рушения в училищата, 

намаляване на пре-
стъпността в страните 
от  всички континенти 
и т. н. Това е предо-
статъчно.

Наблюденията и 
указанията на ЮНЕ-
СКО за нравственото 
възпитание на обще-
ствата ще мобилизи-
рат усилията на обра-
зователните, възпита-
телни ведомства, тези 
усилия ще бъдат под-
крепа на правителс-
твата от всички дър-
жави в света. Времето, 
епохата налагат неза-
бавно да се започне 
мащабно възпитание 
на народите за любов, 
братство. 

За нас ще бъде го-
ляма награда, ако по-
лучим незабавен отго-
вор на нашето откри-
то писмо до Вас, че сте 
го прочели и сте взели 
отношение.

С искрено 
уважение: 

Аспарух 
Петров ВАнгелоВ

Подкрепили
идеята:
1. Читалище “Рай-

ко Алексиев” – бул. 
Скобелев 58, 3 ет. 
София 1606 – тел.: 
02/9525761.

Секретар: Слава 
Павлова

2. Универсална фе-
дерация за вселенски 
мир.

Председател: Боян 
Башиянов

3. Федерация за 
духовно единение 
“Роза”.

Председател: 
Върбанка Николова
Член: Румяна Русе-

ва (педагог)

4. Семейна федера-
ция за световен мир и 
обединение – Бълга-
рия.

Ангел Стефанов
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Тодор БАКЪРДЖИеВ

Незабравима, равно-
апостолна за Бога и Не-
говата църква и твърде, 
почти абсолютно неиз-
вестна за българските 
миряни. Това е Света 
Текла. Нейното житие е 
пример за ранна озарена 
всеотдайност към заве-
тите на Христос. Родом 
от Икония, дъщеря на 
богати и знатни родите-
ли - езичници, 18-годиш-
на красавица, отказваща 
всякаква женитба, след 
като приема Светото 
Слово лично от апостол 

Павел. Перипетиите са 
много. Когато вече я го-
рят на клада, явява й се 
Христос. Едва ли не апо-
калиптичен дъжд и град 
се изливат над Икония. 
Мъчителите панически се 
разбягват. Тя е невреди-
ма. След време я хвърлят 
на зверове. Макар някол-
ко дни държани гладни, 
те лягат кротко до крака-
та й. Следва поредица от 
изобретателни мъчения 
без никакво сломяване 
на нейната воля. Дълбо-
ко изплашен, градона-
чалникът я пуска на сво-
бода. С благословението 

на апостол Павел отива в 
Селевкия /Сирия/. Дожи-
вяла до дълбока старост 
в самота, пост и молит-
ва. Излекувала мнозина, 
обърнала много езични-
ци във вярата в Христа 
Бога. Първата мъченица 
от жените християнки е 
наречена първомъчени-
ца и равноапостолна, ко-
ето е огромно признание 
за духовен подвиг. При-
зната от Източноправо-
славната и Римокатоли-
ческата църква.

Само че в България 
няма храмов празник. 
Защото първомъченица-

та и равноапостолната 
няма църква на свое име. 
В католическите храмове 
в България не съществу-
ва достойно символич-
на скулптурна фигура. 
Непознати са и икони на 
Света Текла. Щом в Близ-
кия Изток има манастир 
“Света Текла”, повече от 
дълг е да се направи нещо 
трайно и знаменателно у 
нас, независимо от дру-
гите християнски държа-
ви съседки. В цялата си 
духовна нищета, всеобща 
ограбеност и осатаня-
ване България е жадна 
почва за религиозна са-

можертвеност. Колкото 
и жестоко да изглежда 
през жестокото обкръ-
жение на социалните и 
народопсихологическите 
факти. Понякога чудеса-
та стават и през няколко 
поколения. Християнска-
та вяра е най-доказано-
то проникновение чрез 
Възкресението и затова 
никога не може да бъде 
илюзия! Така че светица 
от такова високо пос-
вещение може да бъде 
винаги сигурен съпро-
водник на всеки човек 
по пътя между земята и 
Небето.

ПЪРВОМЪЧЕНИЦАТА 
ОТ ИКОНИЯ

София, 11 април, 2010 г. 

Днес, 11 април 2010 г., по повод чест-
ване на петата годишнина от основава-
нето на Федерация за духовно единение 
„Роза” декларираме своята загриженост 
за нашата страна и добруването на лич-
ността, семейството, обществото, нация-
та и природата. 

Ние сме за устойчиво развитие на на-
шето общество, справедливост в управ-
лението и добро отношение към живота 
и бъдещето на нашите потомци. 

Ние поставяме общочовешките и на-
ционалните интереси над партийните и 
междуличностни отношения. Уважаваме 
българската история и духовност. 

Считаме, че традициите на религио-
зен и духовен живот лекуват човешкото 
сърце, насърчават практиката на духов-
на дисциплина, дават ценни житейски 
мъдрости и служат на онова, което е най-
дълбоко и стойностно в човека.

Вярваме, че религиозните традиции 
са съществени и важни за създаване на 
духовен фундамент, който може да тран-
сформира нашата планетна цивилизация, 
така че тя мирно и уверено да тръгне по 
новия път на своята еволюция. Затова 
насърчаваме всеки да изразява онези ас-
пекти от своята свещена традиция, които 
водят към вечен мир.

Ние утвърждаваме, че традициите на 
религиозен и духовен живот могат да до-

Декларация
на представители на духовни 

общности и религии в България
ведат до този мир, който е многоизмерим и 
включва: мир в човешкото сърце и между 
самите хора, мир в обществото, мир меж-
ду различните общности и нации, мир във 
и между различните религиозни традиции, 
мир на земята и за всички живи същества в 
целия космос.

Ние, участниците в това събиране, се 
посвещаваме на това и призоваваме всички 
хора на съвестта и добрата воля :

1. Да творим мир сред нас чрез различ-
ни дисциплини и средства на божествената 
традиция. Да станем миротворци у дома, 
във взаимоотношенията си с другите, в на-
шето общество и на нашата земя, както и с 
Източника и Основата на цялото битие.

2. Да изграждаме мир между духовни-
те и културни традиции, като преодолява-
ме невежеството и противопоставянето, с 

цел разбирателство и хармония чрез 
сътрудничество. Хората на вярата ще 
създадат междурелигиозна хармония, 
благоденствие за човешкото общество, 
справедливост и мир на земята. 

3. Да провеждаме съвместни обра-
зователни, културни и социални дей-
ности за нравствено и хармонично раз-
витие на личността.

4. Да творим мир сред всички в стра-
ната, като отстояваме универсалните 
принципи за изграждане на истински 
личности, здрави семейства, нация и 
свят. 

5. Всички вярващи да следват ясните 
принципи на собствената си религиоз-
на или философска традиция.

6. Да излекуваме болката от нашите 
грешки в миналото и заедно да изгра-
дим нашето бъдеще.

7. Ние призоваваме религиозните 
традиции да подкрепят ролята на же-
ните в обществото и да защитават де-
цата, които са основа за мира в човеш-
кото семейство.

8. Ние призоваваме представите-
лите на религиозните традиции да си 
сътрудничат за справедливо общество 
и свят. 

9. Ние ще вдъхновим създаването на 
духовен съвет за мир в България.
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Димитър СТОЯНОВ, 
биодинамичен фермер,
с. Бачково

Навлизаме в активната и много важна 
част на годината през този месец. Това е мо-
ментът, който календарът ще ни помогне да 
тълкуваме добре, за да влезем в добър кон-
такт с природата, да усетим космическите 
ритми, да работим в градината с желание и 
любов.

Какви ще бъдат сигналите и влиянията от 
космоса през май?

Меркурий все още е пред топлинното 
съзвездие Овен. От 13 Марс ще го подпо-
могне от Лъв и ще имаме добро топлинно 
влияние. Венера от Близнаци и Нептун от 
Водолей ще активират в края на месеца и 
светлинните импулси. Юпитер и Уран от 
Риби ще подпомогнат природата с баланси-
ран воден импулс.

Всички усетихме ефекта на „Рижата Луна” 
с драматични промени в малки интервали 
на времето. Този ефект постепенно затихва 
и ще приключи на 14 май.

Успешна борба с вредителите е характер-
на и възможна през месеца. На първо място, 
след продължителната влажност през ап-
рил ще се появяват листни въшки по млади-
те филизи на овошките и особено по розите 
– с тоник от коприва (сурова) пръскаме сут-
рин и вечер, поливаме около розите. Повта-
ряме след 6-7 дни. 1 кг коприва в 10 л вода 
– планинска – с често бъркане, прецеждаме, 
динамизираме 15-20 м и веднага използва-
ме. Можем да си изсушим коприва и за дру-
ги моменти. Събираме преди цъфтежа и су-
шим на сянка. 

Борбата с молците – 12 май от 8 ч. до 23 
ч. на 13 май. 

С поповото прасе – 27 май от 9 ч. до 17 ч. 
на 29 май.

Колорадски бръмбар и Вароа (паразит 
при пчелите) – 14 май от 4 ч. до 18 ч. на 16 
май. Методът на изпепеляване и поръсване 
е ефективен само в посоченото време.

Точното време за вкореняване на резни-
ци:

– плодни растения – 2 май от 17 ч. до 19 
ч. на 4 май и от 12 май от 8 ч. до 23 ч. на 13 
май.

– цветни храсти – 7 май от 5 ч. до 6 ч. на 
9 май.

Картофи за семена за 2011 г. ще имаме, 
ако използваме този месец – точното време 
е Възходяща луна, топлинен импулс и дни 
на плод – Овен – 12 май от 8 ч. до 23 ч. на 13 
май.

Точното време за коситба на фураж за зи-
мата (сено, люцерна и детелина) – Възходя-
ща Луна, светлинен импулс, дни цвят – от 19 
май до 11 юни.

За подмяна на пчелните майки най-добри 
дни са 25 май 24 ч. до 8 ч. на 27 май.

В края на месеца започва и реализира-
не на първата плодна продукция от наша-
та ферма – череши и ягоди. Препоръчваме 
топлинен импулс, дни „плод”, Възходяща 
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Луна – например 29 май 18 ч. до 20 ч. на 31 
май.

Много важно е следцъфтежното пръска-
не на плодните дървета. Препоръчваме Ко-

лоидна сяра 1:400 (сероваров разтвор плюс 
зелен камък – 1 литър плюс 60 гр. на 100 л. 
вода).

Успех на всички съидейници!
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