
За 500-
те руски 

фамилии с 
български 

корен

За тези, които са пропуснали 
да се абонират за вестник

КВАНТОВ 
ПРЕХОД

Можете да го направите във 
всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 

от 1-о до 15-о число 
на всеки месец.

Търсете нашия месечник 
за езотерика, философия, 

история, икономика и 
екологичен начин на живот. 

Абонатите на вестника 
имат право на безплатна 
публикация, реклама и 

съобщение за наболели 
обществени теми. 

Каталожен номер 618. 
За контакт: 0887/081 959 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bgwww.  kvantov-prehod. org излиза 1 път в месеца
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В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Година ХІ •  бр. 5 (76) •  1 - 31 май 2015 г.  • Цена 1. 00 лв. 

на стр. 2

Каталожен №618

Български паметник ще 
блесне на 24 май в сто-
лицата на Монголия - 

Улан Батор. 
По покана на Н.Пр. посла-

ника на Монголия в България 
- проф. Лхамсурен Дугержав, в 
дипломатическата мисия в Со-
фия се събраха инициаторите 
на българския паметник на Ки-
рилицата. Според дипломата 
официално ще бъде подписа-
но и побратимяването между 
Велики Преслав като столица 
на България от 9-10 век и Кара 
Корум, столица на Чингис Хан 
от 13 век. 

Тази година се чества 65-го-
дишнина от създаването на 
дипломатическите отношения 
между България и Монголия. 
Монголия е единствената стра-
на в Централна Азия, която 
използва Кирилицата за своя 
официална азбука от 1947 го-
дина, като цялото население 
на страната се ограмотява до 
1980 г. За това страната  полу-
чава признание от ЮНЕСКО. 

Идеята за паметник на кири-
лицата в Улан Батор е на проф. 
Николай Овчаров, а проектът 
е дело на скулптора Спас Ки-

  НАВРЪХ 24 МАЙ

В Монголия 
вдигат паметник 
на Кирилицата

между България и Монголия.
Вестник „Квантов преход“ 

подкрепя идеята за съхраня-
ване на Кирилицата по света. 
На неговите страници излязо-
ха и редица статии, напр. като 
„Опитът да бъде заменена ки-
рилицата с латиница“  на инж. 
Ради ПАНАЙОТОВ.

Целият редакционен екип 
поздравява с доброто на-
чинание монголския народ 
с пожеланието да използва 
най-благозвучната азбука на 
планетата и през следващото 
хилядолетие.

Акад. Атанас Панчев  

поставен пред ново учи-
лище до централната 
магистрала в Улан Батор, 
водеща от летището до 
града. Първата копка се 
положи на 20 април, а 
на 24 май ще бъде офи-
циалното откриване, на 
което е поканен и прези-

дентът Росен Плевнелиев. 
С поставянето на монумента 

се полага и основата на бъде-
щето културно сътрудничество 

Това, което се случва, в своята основа е нападение 
над Славянския свят. Тотална война, в която се допу-
скат всякакви средства. И това не е нещо ново. Тя се 
е подготвяла отдавна, коментира взаимоотношенията 
между Русия и Запада големият режисьор.

Русия се изплъзва от доминантния модел, който е 
концепция на Запада. Славянският свят по своята при-
рода е обърнат към ирационалното, тук са усмивките, 
докосването… 

В западния свят всичко това е по-различно. Значи, 

Славянският свят излиза от рамката. Видяхме какво 
се случи в Югославия, гледаме какво става в Украйна, 
казва още той.

Мисля, че последният стожер на Славянския свят 
е Русия. А основният фронт на отбраната е Евроазия. 
И географски погледнато, Русия е реален мост между 
Европа и Азия, а зад нея стоят Китай и Индия. 

Живеем във време на много сериозни геополитиче-
ски кризи. Трябва да разберем кой кой е, какво какво 
е… да знаем какво искаме, анализира Михалков.

Води се тотална война
срещу славяните!
Има нападение срещу славянския свят. 
Последният му стожер е Русия

Никита Михалков (руски режисьор, сценарист, актьор и продуцент): 

Защо 
френските 

крале 
на колене 

пред  
евангелие

на старо-
български 

на стр. 3

Планът 
срещу 

славян-
ските 

народи
на стр. 8

ЗАЛИВЪТ 
„СВЕТА 

ПАРАСКЕВА 
/ПЕТКА/ 

И ПАРАК-
ЛИСЪТ”

на стр. 4

ричев. Монументът ще е висок 
над 4 метра и ще представлява 
вплетени кирилски букви във 
формата на пламък. Ще бъде 

Н.Пр. посланикът на Мон-
голия в България - проф. 
Лхамсурен Дугержав и 
проф. Николай Овчаров
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За кни-
гата на 
п р о ф . 

Халиков „500 
русских фа-

милий булгаро-татарского 
произхождения“ („500 руски 
фамилии с българо-татарски 
произход“) не се спомена-
ва в руската Уикипедия. Там 
проф. Халиков е наречен 
„съветски и руски историк и 
археолог, автор на многочис-
лени трудове за историята 
на татарския народ“, което е 
вид неуважение към памет-
та и усилията на този голям 
учен, който е бил горд с това, 
че е потомък на волжките 
българи. И който изравя от 
пепелта на времето неудоб-
ни за официалната съветска 
и руска историография исто-
рически връзки и факти.

За официалната руска 
историография някои от из-
следваните и показани от 
проф. Халиков исторически 
връзки и факти, изглежда,  
продължават да са неудобни 
за споменаване.

Волжка България и наслед-
никът й – Казанското канство, 
през цялото си съществуване 
са били в най-тясна връзка с 
Киевска Рус, Владимиро-Суз-
далското, Рязанското и  Нов-
городското държавни образо-
вания. Двете големи държави 
на Източна Европа – Волжка 
България и Московското кня-
жество, са се развивали не 
само в упорита конкуренция 
и конфликти, но и са влизали 
в културно-стопанско-военни 
заимствания.

Дори и след падането на 
Казан, Русия продължава да 
изпитва влияние, изразява-
но често в открито копира-
не на дейности, характерни 
за българската държавност. 
Нищо ново под слънцето, за-
щото това вече се е случва-
ло преди десетки векове по 
времето, когато далечните 
ни прадеди са били съседи с 
Китай.

В Русия обаче процеси-
те са още по-рано изразени, 
тъй като след края на Волж-
ка България и Казан стотици 
български аристократически 
родове се вливат в структу-
рите на оформящата се мощ-
на Руска империя.

Големият приятел на 
България, проф. Алфред Ха-
ликов, гордеещ се с българ-
ския си етнически произход,  
българо-татарски и руски 
историк и археолог, заслужил 
деятел на науката на Татар-
стан, автор на над 40 моно-
графии и над 600 статии, е 
посветил огромна част от 
творчеството си на удивител-
ния факт, че над 500 извест-
ни руски фамилии от инте-
лектуалния елит на Русия са 
от български произход.

Според него още далече 
преди разгрома на българ-
ските държави, „културните, 
икономическите и матримо-
ниалните (брачни) връзки 
между българи и руси са 
съществували, развивали са 
се и не са прекъсвали дори в 
най-тежките времена на ру-
ско-българските взаимоотно-
шения”.

Изследователката Татя-
на Ярулина Ал-Булгапи сочи 
като „важен аспект на култур-

ната доминация на нашите 
прадеди над Русия множе-
ството българи в придворие-
то на руските князе”.

Ние няма да се спираме на 
висшия ешелон, в който има-
ме такива примери като този, 
че Светослав Първи, нари-
чан „родословец на руските 
князе”, е син на българката 
Олга (Елена), че жената на 
Андрей Боголюбски е българ-
ка и пр. Ще разгледаме инте-
лектуалния елит на Русия.

Сериозни изследователи 
като В. Татишчев и С. Весе-
ловски доказаха масови за-
селвания на български ро-
дове през ХIII век в Руската 
империя. Казански феодали 
стават основоположници на 
руски дворянски родове в Рус 
и Литва. Процесът става осо-
бено масов след 25-те войни 
на Русия срещу Казан от 1461 
до 1552 години. Русия копира 
всичко, дори и ненадмината 
крепост Кремен (Кремлин) на 
Казан. Смаяни от красотата 
й, руски князе молят волжски 
българи да построят съща-
та крепост и в Москва. Така 
се ражда Кремъл. За да не 
остане съперник, казанския 
Кремен е сринат до основи.

Голяма част от руското чи-
новничество, твърди проф. 
Алфред Халиков, е форми-
рано от българи. След пре-
вземането на Казан, в Мо-
сква само през 1547 година 
се заселват 76 български 
князе и мурзи (по-дребни 
благородници). Четири го-
дини по-късно техният брой 
нараства до над 500. Според 
изследователя Перетякович 
с последната царица на Ка-
зан Сююмбике през 1551 го-
дина в Русия пристигат 168 
князе и мурзи. За качеството 
на българските благород-
ници недвусмислено говори 
фактът, че тия българи са на-
значавани главно на дипло-
матически, военни, съдебни 
и финансови длъжности.

Първите руски 
дипломати в 
Полша, Италия, 

Дания, Англия, 
Холандия, Турция 
и Персия са били 
българи.
„Волжките българи – 

твърди Татяна Ал-Булгари 
– са били цивилизационни-
ят катализатор за съседните 
народи”. Руските фамилии са 
особено благодатен чист из-
точник за изследвания. Те са 
с особено консервативен ха-
рактер поради ред стекли се 
исторически особености на 
живота в Русия.

Обособяването на фами-
лиите на населението по-
рядъчно е изостанало в срав-
нение със Западна Европа и 
България. Дори през 1897 го-
дина се оказва след пребро-
яването на населението, че 
75 процента от руските граж-
дани, особено сред селското 
население, нямат фамилии. 
Самоличността се доказва-
ла, ако е необходимо, не с 
фиксирани документи, а с 
така наричани улични фами-
лии или с имената на извест-
ни съседи. Придобиването 
на фамилии е дълъг процес и 
завършва едва при съветска-
та власт, когато се извършва 
масова паспортизация през  
декември 1932 – януари 1933 
година.

Фамилии имали преди 
всичко дворянските родове и 
всичко може би е започнало 
под влияние на вливането на 
българската аристокрация в 
руския елит. Документира-
но е, че през 1555 година се 
говори за „държавно родос-
ловие” и паспортизация на 
знатните фамилии. Българ-
ските фамилии коренно се 
различават от традиционно 
руските. Последните са обик-
новено или на географски 
признак, или търговско-сто-
пански, или на базата на пря-
кори.

Внимателен анализ може 
би ще покаже, че български-
те родове далече надхвърлят 
цифрата, посочена от профе-
сор Халиков, защото в Русия 
има още ред особености, ед-

ната от които е, че фамили-
ите на незаконните деца на 
дворяните се записват съкра-
тено, например от Галицин 
става Лицин, от Корсаков се 
получава Саков и т.н. Не е 
маловажна и друга особе-
ност – църковните служители 
нямали фамилии, много вид-
ни търговци – също.

Тук ще се спрем на някои 
руски фамилии с българ-
ски родови корени – само 
30 от общо 500: 

АЛАБИНИ – според Ве-
селовски от „алаба”,  стара 
българска дума, означаваща 
награден. 

АХМАТОВИ – дворяни от 
1582 година, преселници от 
Казан, от „ахмат” –  възхваля-
ван. 

БАЛАКИРЕВИ – в Литва от 
ХIV век. Освен  прочутия шут 
Балакирев, има и известен 
композитор. 

БАРАКОВ – от „барак” – 
рошаво куче – дворяни от ХV 
век в Литва и Твер. 

БЕРДЯЕВИ – от „берди” – 
подарен, дворяни край Смо-
лянск. Учени, философи. 

БИЧУРИНИ – тази фами-
лия е трансформирана в МИ-
ЧУРИНИ, от „бай чура” – бо-
гат богатир.

БУЛГАКОВИ – от „булгак” – 
горд човек. 

БУНИНИ – Прокуда Бунин, 
преселник от Казан, от този 
род е Иван Бунин, носител на 
Нобелова награда за литера-
тура.

ГОДУНОВИ – фамилията 
в известен смисъл е спорна, 
произход – от  „годун” – без-
разсъден човек. 

ГОГОЛ – от „гогул” – синя 
птица, преселници и в Пол-
ша, начало в Новгород 1459 г. 

ГОЛИЦИНИ  – родоначал-
никът Борис Голицин от Ка-
зан бил претендент за руския 
трон. От фамилията има мно-
го учени, сенатори, военни.

ДЕРЖАВИНИ – от Казан. 
ЕЛЦИНИ – от „елч” – гла-

шатай, дворяни от ХVI век.
ЖДАНОВИ – от „видждан” 

– религиозен фанатик. Засе-
лили се в Русия по времето 
на Димитър Донски. 

КОРСАКОВИ – родона-
чалник Корсак, преселил се в 
Литва в края на ХIV век,  от 
„корсак” – степен кон. Компо-
зитори, учени, военни. 

КОЧУБЕЙ – князе, Васи-
лий Кочубей, съратник на 
Петър І – от „коч” и „бей” – 
скитнически бей (княз). 

КУПРИНИ – в автобиогра-
фията си писателят А.И. Ку-
прин пише, че прадедите му 
произхождат от град Наров-
чат. 

КУТУЗОВИ – от „кутуз” – 
сприхав, луд. 

НАГИ – руска фамилия, 
български князе от Казан.

Да си спомня някой героя 
от Унгарската революция от 
1956 Имре Наги (?) РАХМА-
НИНОВИ – от „рахман” – ми-
лостив, много разпростране-
на фамилия в древен Казан. 
От тази фамилия е компози-
торът Сергей Рахманинов. 

СУВОРОВИ – воини от ХV 
век, дворяни в Бежецк и Ка-
шин, от „сувор” – конник. Ле-
гендата, че родоначалник е 
шведът Сувор, преселил се в 
Русия през 1662 година, е из-
мислица. 

ТИМИРЯЗЕВИ – Тимиряз 
се преселва през 1403 годи-
на, за да служи на Великия 
княз Василий Димитриевич. 
От „тимир яз” – железен воин. 

ТУРГЕНЕВИ – руски дво-
ряни от ХVI век, преселили 
се родоначалници още през 
1440 година. От „турген” – 
бистър, смел. Писателят Тур-
генев е от този род. 

ТУХАЧЕВСКИ – от „тухачи” 
– знаменосец. 

УЛЯНОВИ – фамилията е 
доста разпространена, води 
началото си от „улан” – юнак, 
момък, конник. 

УШАКОВИ – покръстени 
при Юрий и Роман, преми-
нали на киевска служба, от 
„ушак” – дребен, нисък човек. 

ХРУШЧОВИ – първите 
преселници имали и фами-
лен герб, заселили се в Тул-
ския уезд.

ШЕРЕМЕТИЕВИ – много 
знатна руска фамилия, гра-
фове, князе. Според А. А 
Зимин началото поставя Ан-
дрей Кобъла, преселил се 
през ХIII век при Александър 
Невски. Според Баксанов 
произходът е от българо-чу-
вашката дума „шеремет” – 
нещастник, клетник. 

ШУКЛИНИ – ШУКШИНИ 
– дворяни от 1628 година, 
преселили се в Рус вероятно 
през 1455 година. От „шукля” 
– красиви мигли.

http://nikikm.blog.bg/

За 500-те руски 
фамилии с 
български корен

Алфред Халиков е роден на 30 май 1929 г. в село Курманаево, Татарстан. 
Напуска този свят на 24 юли 1994 г. в Казан. През 1947 г. а завършва сред-
ното си образование също там и постъпва в Историко-филологическия фа-
култет на Казанския университет, който завършва с отличие през 1952 г.

През 1951 г. постъпва на работа в Института по езици, литература 
и история в Казан към Съветската академия на науките. Там започва от 
лаборант и стига до професор и доктор на науките. Повече от 30 години 
оглавява отдела по археология и етнография, но на неговите изследва-
ния за историята на волжките българи, техните родове и тяхната роля в 
историята на Русия не всички гледат с добро око.

ФОРУМ ПО 

РОДОЛЮБИЕ
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Знае се, че коронацията на френските крале по 
традиция се е извършвала в катедралата в Реймс, 
пред евангелие, изписано на кирилица и глаголица. 
При клетвата, те слагали ръка върху тази древна 
книга с дивен обков, в който се пазели чудодейни 
реликви. Предполага се, че вътре имало и частич-
ка от Светия кръст. Френските свещенослужители 
твърдели, че Реймското евангелие е написано на 
свещен език. Може би дори на езика на Бога. Става 
въпрос за чист старобългарски език. За кирилския 
текст от евангелието това е неопровержим факт, за 
този, написан на глаголица, въпросът е по-сложен 
и се дискутира в научните среди. И той обаче най-
вероятно е преписан от по-стар български оригинал.

Темата е повдигната още 
през Възраждането
За българския произход на евангелието пишат 

украинският историк Юрий Венелин, прочутият ни 
възрожденец Васил Априлов, а по-късно и писате-
лят Стилиян Чилингиров. През 2005 г., през понти-
фиката на папа Йоан Павел II, Ватикана ни подари 
дигитално копие на въпросното Реймско евангелие 
с изключително високо качество. Тогава авторитет-
ният историк проф. Георги Бакалов подчерта, че 
първата част на евангелието е на старобългарски, 
а изключителните илюстрации са характерни за 
православието, но мина време и този факт се за-
мъгли в масовото съзнание. В научните среди по 
въпроса спор няма, не може и да има. Тогава проф. 
Георги Бакалов каза пред радио България: “Въпрос 
на добра воля е било този документ, написан на 
старобъл гарски, да бъде снет и проучен много пре-
ди това. Лично за мен обаче, в предоставянето му 
сега, когато България се очаква да стане член на ЕС, 
има нещо символично. Защото точно ние, българи-
те, а не друг славянски народ, ще внесем кирили-
цата като официален език в ЕС... Тоест, има нещо 
символично, защото още в Средновековието сме 
изпратили на Запад подобен текст, подобно уважа-
вано евангелие, върху което са се клели френските 
крале”. Свещената книга е от две части, подвързани 
заедно, но коренно различни една от друга.

На кирилица са първите 
32 страници
Всъщност, става въпрос за разно-

видност на евангелието, направена 
за улеснение на свещеника. Тя се 
нарича Апракос и съдържа откъси, 
които се четат на съответния праз-
ник, съобразно православния обред. 
Останалите 62 страници са изписани 
на т.нар. хърватска (ъглеста) глаго-
лица, като съдържат апостолски по-
слания и празнични паремии по като-
лическия ритуал. Някои специалисти 
смятат, че е написана през 1395 г. 
от монасите на Емауския манастир 
в Прага, които са датирали глаголи-
ческия текст. Според легендата це-
ремонията по коронацията на френ-
ските крале става в катедралата “Нотр Дам” в град 
Реймс, защото там меровингският крал Кловис е 
приел християнската вяра още през 496 г. Смята се, 
че първият френски владетел, заклел се в българ-
ското евангелие при коронацията си през 1574 г., е 

ФОРУМ ПО 

РОДОЛЮБИЕ

Анри III. Той е последният монарх от династията Ва-
лоа. Наследилият го знаменит владетел Анри IV, по-
ложил началото на нова могъща династия, първият 
Бурбон на френския трон, обаче пропуснал клетва-
та пред евангелието, защото е коронясан в Шартр. 
Смята се, че всичките му наследници с името Луи, 
сред които Кралят-слънце и обезглавеният по време 
на Революцията Луи ХVI, са се заклевали, слагайки 
ръка върху свещената книга, след което ги помазва-
ли с мляко и мед и ги увенчавали с короната. След 
реставрацията на Бурбоните, последният короня-
сан пред Реймското евангелие през 1824 г. е Шарл 
Х, който се пада прадядо на нашия последен цар 
и бивш премиер Симеон Сакскобургготски, издънка 
на Бурбоните по майчина линия. Има три основни 
версии за произхода на евангелието, на които ще се 
спрем по-долу. Ще си позволим да загатнем и четвъ-
ртата възможна. Да се върнем на 

първия френски владетел, 
коленичил пред Реймското 
евангелие

Това е Анри III, за когото вече 
стана дума. Неговата майка е про-
чутата кралица Катерина Медичи 
Съпруга на Анри II, майка на по-
следните трима крале от дина-
стията Валоа, на една кралица на 
Франция и една на Испания, тя 
е смятана и за един от големите 
политици на времето си. И подо-
зирана в отровителство, разбира 
се. Самата Катерина е правнучка 
на първия фактически владетел 
на Флоренция от рода на Медичи-
те Козимо Старши, известен като 
един от основните подбудители 
и двигатели на Ренесанса, по-
кровител на литературата, изкуствата, просветен 
мъж, хвърлил луди пари за откриване и превеждане 
на творбите на древните мъдреци. Той е човекът, 
създал двореца галерия “Уфици”, новата Платонова 

академия, като е назначил гениал-
ния философ-полиглот Марсилио 
Фичино за неин ръководител и му 
възложил да преведе събраните 
от хората му трудове на Платон, 
Плотин, Порфирий, Дионисий 
Ареопагит, Прокъл. Днес тези пре-
води са също класика и се ценят 
наравно с оригиналите. Той под-
помагал всячески и прочути хора 
на изкуството, като Фра Анджели-
ко, Фра Филипо Липи и Донатело. 
От историята се знае, че Козимо 
Старши е изпратил в българска 
Македония, според тогавашните 
представи - земите около Фили-
попол, днешен Пловдив, емисари, 
които да купуват стари книги. От-
там му донесли множество без-
ценни ръкописи, знае се, че сред 
тях са и т.нар. «Химни на Орфей», 

четири теогонични орфически песни, създадени в 
древните времена на тракийските мистерии, чиито 
текстове са запазени частично в старогръцки прево-
ди. Какво по-естествено от това т.нар. Реймско еван-
гелие, написано на старобългарски език, също да е 

донесено в резултат на тази експедиция, а правнуч-
ката Катерина Медичи да го е взела със себе си във 
Франция заедно с други дарове за Църквата, които 
носи, когато пристига за сватбата си с Орлеанския 
херцог, който по-късно става крал на Франция под 
името Анри II. В самата Реймска катедрала дълго 
време смятали, че разкошното евангелие е написа-
но на някакъв мистериозен свещен език. Говорели, 
че е гръцки, сирийски, индийски и дори етиопски. 

Загадката разрешава руският 
император Петър Велики 
Колкото и невероятно да звучи, именно Петър I 

разкрива тайната, без никакво усилие. През 1717 г., 
когато всъщност е още само московски цар, той го-
стува във Франция, а на 27 юни посещава Реймс. В 
катедралата му показват безценната книга, за да се 
похвалят с нея, да смаят царя, защото тя е наистина 
забележителна с изкусната си изработка. Подвърза-
на е със скъпа червена кожа, инкрустирана със зла-
то и седеф, в ъглите върху най-фин емайл изящно 
са изобразени четиримата евангелисти. Рисунките 
в нея също са изумителни. Поставяли евангелието 

на трона в църквата, 
както е в православие-
то, защото се смятало, 
че така в храма присъ-
ства сам Христос. Цар 
Петър поема книгата с 
благоговение, разтва-
ря я, усмихва се, след 
което започва да чете 
на глас един текст от 
първата част на ръко-
писа - тази на кири-
лица. Не ще да му е 
било трудно, защото в 
руските църкви, както 

по негово време, така и днес, се служи именно на 
старобългарски език, който е формирал и огромна-
та част от речниковия фонд на руския. След години 
- на 18 юни 1726 г. - и неговият вицеканцлер посе-
щава Реймската катедрала, за да докосне еван-
гелието. Той дори превежда няколко страници на 
френски по молба на домакините. С втората част 
видял зор. Признал, че книгата съдържа църковни 
текстове, писани на славянско древно писмо, кое-
то не разбира добре. През Френската революция 
ценният обков е отмъкнат, но евангелието е запа-
зено. Император Наполеон Бонапарт заповядва да 
го приберат в трезора на градската библиотека, в 
раздела за стари ръкописи, където се пази и днес 
под номер 255. Твърди се, че евангелието е изне-
сено през 1469 г. от вече падналия под турска власт 
Константинопол от византийския книжовник Михаил 
Палеокапа. Според Архиепископията на Реймс, то е 
дарено на катедралата от архиепископ Шарл де Ло-
рен на Великден 1574 г., който го купил по време на 
участието си в Църковния събор в Тренто, Италия, 
заседавал между 1545 и 1563 г. Една от версиите е, 
че Реймското евангелие пристига във Франция още 
през 1051 г. заедно с принцеса Анна, дъщерята на 
великия княз на Киевска Рус Ярослав Мъдри, която 
минава под венчилото с френския крал Анри I. Тази 
теория обаче се позовава на редица неверни факти. 

http://pintev.blog.bg/

Защо френските 
крале са падали 
на колене пред  
евангелие, 
изписано 
на старобългарски 
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Мариана Праматарова – Бургас

Още от древността рибари и моряци знаят за съще-
ствуването на манастир „Преподобна Петка” между 
река Ропотамо и резиденция „Перла”, до скалите на 
Маслен нос. Руините на манастирския параклис са мя-
сто за поклонение до днес.

Заливът „Света Параскева” се свързва с древните 
пристанища на траките по крайбрежието на Странджа 
планина. За ранното корабоплаване по Южното Чер-
номорие свидетелстват намерените каменни котви от 
4-3 хил.пр.Хр. Районът на Приморско е богат на тра-
кийско наследство. Подводните проучвания на проф.
Ив.Гълъбов установяват, че траките първи са премина-
вали Босфора с цел развиване на търговски отноше-
ния със Средиземноморието. Доказателства за това са 
намерените котви, керамика и амфори. Археолозите 
свързват устието на реката и заливите с интензивния 
живот от 4 в.пр.н.е. Според археолога Цоня Дражева, 
това място е било център на оживена търговия, тъй 
като траките-металурзи в този район с кораби са изна-
сяли своята продукция.

Заливът „Света Параскева” е култово място с древна 
история и култура. Населението в района на река Ро-
потамо е било християнско и върху жертвеник и свети-
лище от времето на траките е изградило параклисите 
„Свети Димитър” и „Света Параскева”. Изследователи-
те намират на това място останките на еднокорабна 
църква от началото на 18 в. Задачата на археолозите е 
да изяснят произхода, плана и основите, за да устано-
вят дали този храм е построен върху друг от миналото, 
както и да почистят и консервират паметника. Дълго 
време /около 40 години/ достъпът до залива „Света 
Параскева” е бил ограничен. Намира се в района на 
резерват Ропотамо, който е охранявана зона, зара-
ди резиденция „Перла” по това време. Местните хора 
разказват, че им е било забранено да посещават това 

място и не са били допускани до него за поклонение. 
Въпреки забраните, християните през вековете не са 
забравили Света Параскева и лечебните води на изво-
ра, които бликат на това място. Поклонниците твърдят, 
че мястото е свято и има лечебна сила за облекчаване 
на нервни, кожни и костни заболявания, затова го от-
рупват с цветя и дарове на признателност.

Съществуват няколко легенди и предания за създа-
ването на параклиса „Света Параскева”. Според жите-
ли на Приморско, гемия се спасила в залива от силна 
буря в морето и благодарните корабокрушенци постро-
или параклис, който нарекли „Света Параскева”. Други 
още живеят с легендата за Вълчан войвода, за когото 
разказват, че обирал златото от преминаващите по 
пътя турски кервани и го складирал в крайморските пе-
щери. Целта на грабежите му била да събере достатъ-
чно злато, което да занесе на руския цар, за да освобо-
ди Бъългария от турско робство. Легендата разказва, 
че Вълчан войвода построил параклис в залива „Света 
Параскева” и изографисал в него лицата на сподвижни-
ците си хайдути.

  Някои разказват, че на това място църква е постро-
ил българският цар Симеон Велики, който обичал да 
ловува в този район. Когато за първи път попаднал в 
този красив залив – до море и извор, той наредил да се 
издигне храм на това място /925г./ и го нарекъл „Свети 
Йоан Кръстител”.

  Според друго предание ромейският император Ро-
ман е идвал да се лекува с водите на извора и той е 
построил църквата от благодарност.

  Руините на църквата „Света Параскева” са в гората. 
Църквата е еднокорабна, кръстовидна, а до нея са от-
крити погребения от 10-17 в. Храмът е бил опожарен в 
края на 17-ти век. Днес са останали основите му и част 
от стени. Очевидци твърдят, че църквата е била запа-
зена до подкуполно ниво до 1981 година. Около нея е 
имало и други сгради, и аязмо. Изследователи смятат, 
че това е бил средновековен манастир и се очаква спе-
циалисти да го проучат, а руините да бъдат реставри-
рани и консервирани с цел опазването и съхранението 
на културно-историческото наследство в Странджа и 
развитие на поклонническия туризъм.

 Местни жители и някои изследователи считат, че 
в залива „Света Параскева” се е намирало селището 
Ранули – древно пристанище. Крепостта се е издига-
ла на скалите на „Лъвската глава”, където са намерени 

останки от стените и градежи. Твърди се, че тези граде-
жи се отнасят към 15 в.пр.Хр. Среща се и разпростра-
няван мит, че тракийска принцеса се влюбила във войн 
чужденец и отвела любимия си в пещерата край река 
Ропотамо, а тяхното поколение основава града Ранули. 
Пред устието на река Ропотамо се е намирало древно 
пристанище, което е потънало. Познато е с наименова-
нията: Херсонесос, Тера, Ориоспотамо, Падама.

Преди известно време наша съвременничка е потъ-
рсила среща с пророчицата Ванга, на която е занесла 
камък от останките на параклиса, за изясняване на 
историята му. Знае се, че и много учени и изследовате-
ли са се допитвали до нея за разкриване на загадъчни 
обекти в мистична Странджа. Пророчицата й казала, че 
това е светица – закрилница на жените и потвърдила 
версията, че църква от времето на Симеон Велики е 
имало на това място, но казала, че ще бъде много труд-
но да се съберат средства за възстановяването на па-
раклиса и след време ще се намерят документи, които 
ще изяснят историята му.

Църквата „Света Параскева” се намира в най-
вътрешната извивка на едноименния залив. Въпреки, 
че не е обявена за паметник на културата, тази кръсто-
куполна църква е декларирана и при подновяването 
й проектът и възстановителните действия трябва да 
бъдат съгласувани. Определянето на точен статут на 
паметника е от съществено значение, като се определи 
и съответната защитена територия около него с всички 
дейности, които следва да се извършват по точни пред-
писания.

Посетители твърдят, че това място носи особен за-
ряд и споменават особени явления, които се случват 
там – например изгасвал тока, двигателите на автомо-
билите не работели, мистериозно изчезвали вещи – 
както в Хималаите, коментират посветени.

Коя е Света Параскева и защо 
заливът носи нейното име?
Света Параскева е наричана от нашия народ Света 

Петка Българска и е една от най-почитаните светици в 
целия православен свят. Родена е в Епиват, Тракия, от 
родители българи. Неречена е още Преподобна Петка 
Епиватска. Чества се на 14-и октомври. Живяла е през 
10-11 в. отдадена на аскетичен монашески живот – раз-
давала е милостиня на бедните, прекарала е живота 
си в молитви и посещения на свети божии места. След 
смъртта й нейните мощи, за които се твърди, че са чу-
додейни, са пренесени от Епиват в Търново /1238г., по 
времето на българския цар Йоан Асен ІІ/. Тук светицата 
става покровителка на града и българското царство – 
наричат я Света Петка Търновска, Света Петка Българ-
ска и мощите й са на изключителна почит.

  Житието й е описано от Свети Патриарх Евтимий. 
Поради падането на българската столица под османска 
власт, мощите на светицата са пренасяни последова-
телно в свободните все още Бдин, Видинското царство, 
а в последствие са странствали в Белград и Цариград 
до окончателното им  установяване в румънския град 
Яш, където са и до днес.

Литература:
1. Праматарова, М. Искри от вечността., С., 2008, с.12 – 

„Заливът „Света Параскева /Петка/ и параклисът”
2. „Морско общество” – интернет източник

3. „Морски колекции” – „Паметници на културата в край-
брежната ивица между „Дюни” и „Приморско” – интернет из-

точник
4. Изследвания на: Карел Шкорпил, Ив.Гълъбов, 

Ив.Карайотов, Ц. Дражева и др.  

КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО

НАСЛЕДСТВО

Очаквайте новата книга на 
МАРИАНА ПРАМАТАРОВА
(журналист, адвокат, писател, поет):
Културно-историческото наследство и новите медии - 
ТРАНСФОРМАЦИИ И МОДЕРНОСТИ

ЗАЛИВЪТ „СВЕТА 
ПАРАСКЕВА /ПЕТКА/ 
И ПАРАКЛИСЪТ”

Докладът "Заливът "Света Параскева (Петка) и 
Параклисът" е изнесен от изследователя на кул-
турно-историческото наследство на България - 
Мариана Праматарова - журналист, поет, писател, 
по време на Пролетните дискусии в гр. Варна, на 25 
април 2015 г. - под надслов "Духовните послания на 
нашите предци по български земи". Дискусията бе 
организирана с любезното съдействие на община 
Варна и Радио Варна в зала "Артсалон".
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Фирма ИНФРАСУИС ООД е ексклузивен 
представител за България на швейцар-
ските фирми Oekoswiss AG и немската 
фирма �e���� G���, които са сред евро-�e���� G���, които са сред евро-, които са сред евро-
пейските лидери в разработката и произ-
водството на инфрачервено отопление. 

Месец май е много важен за 
земеделската година с надежда 
за добър старт и с очакване на 
първата реколта от ранни пло-
дове и зеленчуци.

Независимо че Слънцето е в 
Овен до 14 май затоплянето на 
земята очакваме едва от 6 май 
поради голямата динамика на 
планетите и слабото топлинно 
въздействие на Стрелец от да-
лечния Плутон. Ще има много 
и то резки промени, както беше 
през април  – около 18. Особе-
но рискови са дните на ледени-
те светии в периода на Рижата 
Луна - св.св. Памерт, Панкрас и 
Сервест – 11, 12, 13 май – особе-
но в районите с по-голяма над-
морска височина.

Месецът е отличителен с 
точното време за изваждане от 
Земята и използване на биоди-
намичните компостни препарати 
06;05; от 0 до 13 часа и изпепе-
ляване на колорадския бръмбар 
и пчелния акар на 18.05. от 1 
часа до 15 часа на 20.05. – пе-
пелта използваме по познатите 
технологии - подробно описани 
в края на новите /посевни дни/.

Достатъчно добри дни за за-
саждане на различни култури 
има в началото и в края на ме-
сеца в периодито на Низходяща 

Луна 1-7 и 20-31 май. За цветни 
растения дните на Везни и Близ-
наци. За листни зеленчуци дни-
те на Скор пион и Рак. За плодни 
растения -дните на Лъв и Стре-
лец. За кореноплодни - дните на 
Дева. Има ли възможност пре-
поръчително е при засаждане-
то да се използват часовете на 
среща между съответните знаци 
и съзвездия. Тези периоди са 
показани с малки букви и съот-
ветните цветове в месечните 
бланки за дните цвят със синьо, 
лист със зелено, плод с червено 
и корен с кафяво. Останалите 
дни по време на Възходящата 
Луна използваме за работа в ле-
хите с готови насаждения и при-
биране на готовата реколта. Из-
бягвайте неблагоприятните дни, 
отбелязани с прекъснати линии 
в календара.

Май е благоприятен с до-

статъчното дни за работа с ком-
постната купчина. Ще имаме и 
първите откоси от зелена маса 
така ще можем до 31 да приклю-
чим купчината, която ще е гото-
ва за есента. През юни започва-
ме новата купчина за пролетта 
на 2016 год.

Сега е време да извършим 
2/3 от подхранването на почвата 
с готовия компост, особено в ак-
тивните зони, за което имаме до-
статъчно хубави дни – 4,.21,.26, 
31 май. В края на месеца очак-
ваме и първите плодни реколти 
от ягоди и череши.

До Петдесетница трябва да 
заровим в земята слънчевия 
препарат от кварцово брашно в 
кравешки рог - препарат 501.

При неуспех при присаждане-
то на калем през април, точното 
време този месец е 8 и 9 май.

Каква динамика! Успех!

"СОЛЕЙ ТРАНС" ЕООД
Извършва транспортни услуги 
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2, 
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

Биодинамична характеристика на м. май 2015 г.

Инфрачервените отоплителни уреди се проектират и раз-
работват само в Швейцария и Германия и притежаваните сер-
тификати отговарят на най-високите изисквания за качество 
в света. 

Инфрачервените отоплителни уреди се захранват само с 
електроенергия и излъчват изцяло инфрачервена топлина. 
Усещането за комфорт на хората и животните в дадено по-
мещение зависи от количеството инфрачервена енергия (то-
плина), която се генерира от отоплителния уред. Енергията 
се излъчва от предния панел на отоплителното тяло и инфра-
червените лъчи пренасят топлинна енергия, без да загряват 
околния въздух. Инфрачервените електромагнитни вълни 
незабавно предават топлина на всички твърди тела (подови 
настилки, стени, таван, предмети и мебелировка) в зоната 
на обхват и не съществуват почти никакви енергийни загуби. 
Температурата на въздуха е в пряка зависимост от темпера-
турата на околните предмети, като с този начин на отопление 
се постига равномерно разпределена температура в цялото 
помещение. Усещането за комфорт и уют е несравнимо. 

Инфрачервеното отопление е икономично и енергоспестя-
ващо и създава здравословен микроклимат в помещенията.

Инфрачервените отоплителни уреди са еднакво приложими 
и ефективни, както за жилищни помещения, така и навсякъде, 
където има необходимост от качествено отопление. Инфра-
червеното отопление намира широко приложение в: жилищни 
сгради и помещения, обществени и административни сгради, 
училища и детски градини, болници и поликлиники, магазини 
и търговски центрове, хотели, ресторанти, конферентни зали, 
фитнес зали и спа центрове, църкви, музеи и архитектурни па-
метници на културата, производствени помещения и халета, 
ферми за животни, оранжерии и т.н.

Основните предимства на инфрачервеното отопление са:
- Несравнимо усещане за топлина, уют и комфорт;
- Създаване на здравословен микроклимат в помещенията;
- Изключително ниски енергийни разходи и висока енер-

гийна ефективност;
- Дълъг експлоатационен живот и липса на техническо об-

служване;
- Отговарят на най-високите изисквания за опазване на 

околната среда;
- Разумни инвестиционни разходи;
- Независимост в управлението и експлоатацията;
- Високо ниво на безопасност;
- Възможност за зонално отопление и открити площи;
- Красив дизайн и функционалност
Модерният и стилен дизайн на отоплителните тела позво-

лява лесното им вграждане в цялостната концепция за дизайн 
на помещенията и индивидуални креативни решения при оф-
ормлението.

ШВЕЙЦАРСКО И НЕМСКО ИНФРАЧЕРВЕНО ОТОПЛЕНИЕ
· ИКОНОМИЧНО И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОТОПЛЕНИЕ
· ЗДРАВОСЛОВЕН МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИЕТО
· БЕЗКОМПРОМИСНО КАЧЕСТВО
· ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ
· ЛИПСА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
· КРАСИВ ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

ИНФРАСУИС ООД, гр. София, ул. Никола Габрвоски №102А, тел:02 
4840111, GSM:0879991944, www.infraswiss.bg, office@infraswiss.bg
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(От бр. 3)

инж. Ради ПАНАЙОТОВ

Затова езикът е едно голямо сакрално неиз-
вестно, което докосналите се до него обявяват 
за божествена и мистична тайна. (За постепен-
ните промени в езика и правописа, водещи до 
“скрита неграмотност” виж също статията на 
Тачо Танев “За кирилицата и латиницата”, пу-
бликувана в списание “НИЕ”, бр. 1 от 2002 г.)

Известно е също, че на буквите се прида-
ват и цифрени стойности, и чрез тях се правят 
сложни астрологични и кабалистични изчис-
ления, отчитащи явления в материалния свят 
и духовните измерения, времето, човешката 
същност и душа, мисловните и психическите 
процеси, взаимоотношенията между хората и 
пр.

Отваряйки скоба, ще се опитаме да поясним 
думите за писмената реформа, извършена от 
Светите братя Кирил и Методий. Тези зако-
номерности в езика и писмеността могат да 
бъдат проследени в продължение на цялата 
многохилядолетна българска история. И това, 
което Черноризец Храбър означава като “чер-
ти и резки”, а някои днес не съвсем правилно 
наричат “руни”, също е запазено в необходи-
мата степен в Кирило-Методиевата писменост, 
т.е. налице е приемственост. Та още в надпис 
на кан Омуртаг четем: “Името е  . . .  Годината 
на появата на истинския Бог бе 6328 (от 
Сътворението на Света: 6328 – 5505 = 823 г.? 
Р.П.). Принесоха се жертви и се заклеха за  . 
. .  книгите.”  А Крумовите закони? – Нима на 
тогавашния държавно-управленчески апарат с 
повече от четиридесет административни длъж-
ности – нещо непознато в другите владетелски 
дворове, съответства устно законодателството 
с глашатаи и барабани? Също така, в кореспон-
денцията на цар Борис с папа Николай I, във 
връзка с приемането на Християнството, папа-
та съветва нашия цар да изгори старите кни-
ги като “нечестиви”. Нима може да се пред-
полага или твърди, че най-голямата държава в 
Европа през IХ век, наред с Римската империя 
(в двете й части) и държавата на франките, не 
е знаела що е писменост, тънела е в неграмот-
ност, та е трябвало да бъде “цивилизована” от 
Рим и Константинопол?!

Кирил и Методий са двама велики гении на 
Всемира, Божи пратеници, които 6–700 години 
преди Галилей и Коперник са вложили в на-
шата азбука цялото Вселенско знание. Така, 
както в една малка, елегантна математическа 
формула се крият десетки страници логически 
изводи и построения, така всяка буква от гла-
голицата е свързана с всички останали, обе-
динени от “ключ-модул”, и по графичен начин 
отразява строежа на Вселената, Слънчевата 
система, характеристиките на планетите, ор-

битите (дори такива на планети, които през 
няколкостотин и дори хиляди години само пре-
минават през Слънчевата система и за които 
свидетелства Светото Писание); също така че-
стотния спектър, цветовете, музикалните тонове 
и пр., и пр. В крайна сметка в ръцете ни е един 
графичен план за развитието на човечеството и 
мястото на българите в него поне за следващите 
1500 години. (Виж книгите на Мариана Везнева.)

В защитата на правото “всякое дихание да 
слави Бога и Божието творение на своя си език” 
Светите братя Кирил и Методий, както беше ка-
зано, издигат българския език до висотата, коя-
то той открай време е притежавал, но в продъ-
лжение на хилядолетия целенасочено му е била 
отнемана. Трудно можем да си представим зна-
чението на това дело – и за тогавашния, и за 
днешния свят и България. Нека се замислим над 
това, какво представлява за онова време да се 
работи и твори пряко опасността от отлъчване 
от църквата, а след това папата, духовенството и 
гражданите на Рим да осветят с шествия и бого-
служения в църквите на нашия език сътворените 
нови книги и преводи, а самите Кирил и Методий 
да бъдат обявени за равноапостоли – “учители 
от Бога и от Свети апостол Петър, първопре-
столника и ключедържеца на небесното цар-
ство”, т.е. за преки носители и разпространите-
ли на знанието, дадено на хората от Бога чрез 
неговия син Христос. И ако някой възкликне, че 
всичко това е резултат от съперничество и по-
литика, то нека види и оцени мащаба и “залога” 
на тази политика, нека си даде сметка, че поли-

тиката може само да поизкриви или завоалира 
реалностите, но не и да ги игнорира. Вярно е, че 
много често признание и почести се оказват като 
тактически компромис през скърцане със зъби, 
но толкова по-значими са те тогава. Четящият и 
размишляващият със сигурност ще се догади и 
за това, че в Рим Константин-Кирил Философ е 
бил отровен, поради което днес неговите мощи 
не се намират в отредения му и почитан гроб 
и саркофаг в църквата “Сан Клементе” в Рим. 
Също така, Ватиканът не може да не притежава 
важни документи за нашата история, унищожени 
у нас през годините на робство и асимилация. 
Но защо не ни ги предоставя? Например, самата 
разработка на глаголицата?! Има данни, че на 
път за Рим, във Венеция двамата равноапосто-
ли са дали “пресконференция” и в продължение 
на повече от месец са разяснявали същността 
на азбуката – по един ден за всяка една буква. 
Всичко се е стенографирало, а нощем конник 
е препускал до Рим със записките. Там са раз-
брали, че тази азбука ще ускори още повече все-
странното извисяване на нашия народ и всички 
следващи дела на папството говорят за взетите 
мерки – и спрямо двамата братя и техните уче-
ници, и спрямо държавата и народа ни.

Все пак, за всичките си просветителски и бла-
гочестиви дела Кирил и Методий бяха обявени 
през 1979 г. от главата на Римо-католическата 
църква за покровители на Европа, което на 
църковен език означава и създатели. Да, 
Светите братя се явяват творци на доктрината 
за духовно свободната национална държава, в 
противовес на глобализма, целен да бъде нало-
жен и в онази епоха, но чрез религиозна догма-
тика и църковна административна система. (Виж 
статия от директора на Националния историче-
ски музей ст.н.с. Божидар Димитров – “Кирил и 
Методий – създатели на Европа” във вестник 
“24 часа” от 08.06.1998 г.; също статията на 
Тамара Шишманова “Интригата Кронщайнер – 
П. Стоянов е етап от турцизацията на България” 
във вестник “Монитор” от 09.11.2001 г.)

А за тези, на които част от казаното дотук 
се вижда нереално, ще препоръчаме книгите 
“АЗ-ът на българите и националните симво-
ли” от Христо Танев и колектив, “Кабала – на-
ука за Бога, Вселената и Човека” от д-р Папюс 
(Жерар Анкос) и “В очакване на Апокалипсиса” 
от Мариана Везнева. Така например, в книгата 
“Кабала” прави впечатление непредубеденото 
изумление на двама французи – автора и не-
говия приятел, докоснали се до величието на 
българския език, без самите те да разбират, че 
става дума за него, защото говорят за “славянски 
език”, дори за “славянско наречие”. По-нататък 
тези книги могат да отведат търсещия до толко-
ва много други писания по въпроса, че само за-
главията им ще заемат десетки страници.               

(Продължава в следващия брой)

Опитът да бъде заменена 
кирилицата с латиница 
Езикът и писмеността като 
обект и средство за психотронно 
въздействие 
Невежество, престъпно 
съглашателство и продажност 
подпомагат противниците 
на българския дух

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2014 г. 
Пролетна култура (Дава най-добри резултати, ако се сади напролет!)
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община Елхо-
во, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Земята, върху която е сята, беше целина 
- не е обработвана последните 25 години и не е натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите 
граници на еко селището от родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Ка-
мут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшеницата, но са 
по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на вита-
мини и минерали, лесносмилаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с 
ниска степен на окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане 
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на 
витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на почвата, като 
може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Добивите от нея почти не 
се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени торове. 

Тел. 0877 309 954; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
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7 Тази ста-
тия  се 
опитва 

да внесе раз-
г р а н и ч е н и е 

от тези, които имат власт и се 
опитват от векове наред да 
прокарват омразата си и за-
блужденията си сред нормал-
ните граждани на земята с цел 
масов контрол. 

Тук  ще прочетете това, което 
не ни казват медиите. 

Известна хасидска поговор-
ка казва „Всеки вижда в ха-
сидския си Равин - Машиах 
(месия)”. Тя е основана на фак-
та, че Хабад започнали да го-
ворят открито за това, че Ра-
вин Менахем Мендел Шнеер-
сон е „Месията“.

Кой е Равин Менахем Мен-
дел Шнеерсон? 

стоянна молитва. Повлияни от 
еврейската мистика на кабала, 
първите хасиди вярвали, че Бог 
се проявява в Божествена сла-
ва (ка-воз). Те отричали боже-
ствеността на Исус Христос и 
живеели в постоянно очакване 
на новия Месия.

Най-известният средновеко-
вен хасидски трактат „Сефер 
Хасидим“ („Книга на благоче-
ствите“) е написан през XIII век 
от Йехуда ха Хасид. В тази кни-
га се съдържат основните пред-
писания за отношението на 
евреите към езичниците, обра-
зованието, молитвата и обще-
ствения живот. Възраждането 
на хасидизма като крупно ми-
стично национално движение 
води началото си от XVIII век, 
когато Израел бен-Елиезар, 
известен като Баал-Шем-Тов, 
организира в Подолия народ-
но движение, членовете на 
което започват да се наричат 
хасиди.

Движението се разраства в 
Западна Украйна и Русия. Ха-
сидизмът е бил осъждан от 
ортодоксалните евреи. Посте-
пенно обаче той се превръща 

в най-мощното тайно мистично 
движение. Днес то е получило 
широко разпространение не 
само в Израел, но и в Съедине-
ните щати.

Най-силното задкулисно 
влияние на хасидите в целия 
свят се осъществява в област-
та на финансите, външната по-
литика, средствата за масова 
информация, киното и телеви-

зията. 
Хасидите разпространяват 

националистически идеи за 
богоизбраността на евреите 
и отричат божествеността на 
Исус Христос. Те призовават 
за подготвянето за идването на 
земния цар на Израел и пропа-
гандират неговото възцаряване 
над целия свят.

Това дотук беше основната 

информация, която се среща  
по медиите, от устата на хората 
и почитателите, от съзнанията 
на хасидите и глобалната ин-
доктринация на цивилизации-
те. 

Натурей карта
Натурей карта или „стражите 

на града“ е еврейска хасидска 
общност срещу ционизма и 
против създаването на държа-
вата Израел. Според тяхната 
идеология суверенитетът на 
евреите над земята на Израел 
е невъзможен преди идване-
то на Месията и затова съще-
ствуването на Израел и цио-
низма според Натурей карта 
е в противоречие с Тората. Те 
протестират срещу ционизма 
и заемат проарабска позиция 
– обявяват се в защита на па-
лестинците и поддържат Ор-
ганизацията за освобождение 
на Палестина. Натурей карта 
възниква през 1935 година.

Според членовете на Нату-
рей карта ционизмът е зъл за-
говор срещу юдаизма и еврей-
ският народ не е етническа гру-
па или нация в традиционния 
смисъл на думата, а е  религи-
озна група, възникнала преди 
три хиляди години.

В Писанията евреите се са-
моопределят като богоизбра-
ния народ, но според членове-
те на организацията тази при-
вилегия им е дадена от Бога, а 
не за да установят властта си 
над целия свят. Бог избира тоя 
народ преди всичко, за да Му 
служи, което означава да слу-
жи на човечеството. Учението 
на организацията Натурей кар-
та се стреми да избягва  кръво-
пролития. Също така подчерта-
ва факта, че евреите не трябва 
да носят оръжие или да заемат 
длъжности в правителството. 
Юдаизмът е религиозно уче-
ние, а не идеологична борба 
за възраждането на еврейската 
нация и надмощие над другите 
хора, които не са евреи.

За разлика от тях ционистите 
считат евреите за нация, която 
с оръжия и насилие трябва да 
отстоява правото си на място 
под слънцето, така че евреите 
трябва да имат войници, кора-
би, самолети, своя държава и 
свой флаг. Според тях държа-
вата трябва да действа по свет-
ски, а не по религиозни закони. 
Ционистите в голяма степен 
отричат боговдъхновеността и 
свещеността на Тората и наред 
с другите книги в писанието я 
считат за вид сборник на еврей-
ския фолклор. Но преди това в 
далечното минало са започна-
ли подмяната на истинските 
писания с тези на съвремен-
ните си виждания, като по този 
начин объркват всички евреи, и 
които не са евреи, точно това 
им е била и целта. 

”
За човека е непосилно да разгадае Божия промисъл, но може да разчита 

знаците, които Той ни дава, и да разберем какво трябва да направим, за да 
не бъдем неподготвени за Съдния ден. Ние трябва да подготвим премина-
ването ни в следващата епоха, за да навлезем в нея умно, зряло и способни 
за благодатни трудове. Всяка нова епоха идва със своя исторически су-
бект, който я подготвя и легитимира пред останалите народи.

Кой е този сегашен исторически субект, натоварен да изпълни велика-
та мисия?

Този исторически субект не бива да бъде наричан Месия, нито предо-
пределен от Господа да бъде Негов избран народ - какъвто Той назова ев-
рейския. Трябва да правим разликата, която и руският философ от края 
на ХІХ и началото на ХХ век Евгений Трубецкой прави между народ-месия и 
народ с мисия. Всеки народ има някаква мисия в своето битие...

htt�://lite�at��ensviat.co�/
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Те просто са навсякъде, 
където има власт... 

Роден на 18 април 1902 
г. в град Николаев, Украйна, 
в семейството на Леви Иц-
хак Шнеерсон - равин на 
град Днепропетровск. 

Той е бил седмият и после-
ден равин на Хабад Любавич 
(означава: мъдрост, разум, зна-
ние – имената на горните три 
сфирот в Кабала) – юдейско ре-
лигиозно движение, което още 
в началото на 19-ти век има 
около 200 000 привърженици. 
Създадено е през 1772 г. Благо-
дарение на Шнеерсон обучени-
ята на това движение били раз-
пространени в много страни. 
Той е един от най-известните 
еврейски фигури на XX век. 
Смята се за месия от някои от 
неговите последователи, някои 
от които не признават неговата 
физическа смърт. През 1994 г. е 
награден посмъртно с едно от 
най-високите отличия на САЩ 
– златен медал на Конгреса. 
Станал наследник на тъста си. 
Продължил да полага усилия 
за разширяване дейността на 
Хабад в САЩ. Бил е също в 
постоянен контакт с неговите 
привърженици в бившия СССР. 
Продължил създаването на 
центрове на движението в най-
големите еврейски общности в 
света, както и центрове за ев-
рейски туристи в Индия и Тай-
ланд. Уважаван като еврейски 
духовен водач на много поли-
тици в САЩ и Израел.

Равин Менахем Мен-
дел Шнеерсон умира на 92 г., 
12 юни 1994 г.

Хасидите – кои са те?
Първите хасиди, последо-

ватели на Баал Шем, са били 
елитът на еврейското обще-
ство. 

В рамките на юдейското ве-
роучение хасидите, както още е 
наречено „Тайното общество на 
благочестивите“ или „Тайното 
знание“, се появява в началото 
на нашата ера. То представля-
ва секта, отделила се от орто-
доксалния юдеизъм и противо-
поставяща му се. Появява се 
през XII-XIII век в Германия. 

Първоначално членовете 
на движението са се опитва-
ли да постигат благочестие 
чрез аскетизъм, подчинение 
на строги морални норми и по-

Планът 
срещу 
славянските 
народи
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се определе-
ни враждебни 
изречения с 
други за пред 
публиката. Ци-

онистите създават либера-
лизма в еврейството и го раз-
пространяват под формата на 
демокрацията.

За разлика от религиозните 
принципи на Натурей карта, 
според които еврейството на 
човек се определя от религи-
озната му практика, ционисти-
те смятат, че евреинът остава 
евреин, дори и ако напълно 
отрича Бог и не спазва най-
важните религиозни обреди – 
шабат, брачно-семейните по-
становления и хранителните 
забрани. За ционистите не е 
задължително евреинът да е 
благочестив религиозен човек, 
но да поддържа ционистката 
държава и идеали. Ционисти-
те обаче са поставили в услуга 
на своите интереси дори езика 
иврит, правейки го официален 
и разговорен език на своята 
светска държава. Това е много 
грешно, понеже има различни 
видове юдейски езици, култу-
ри и хора.

Ционистите обявяват Из-
раел за държава на евреите, 
без значение къде живеят, и 
затова всички евреи трябва 
да бъдат лоялни на своята 
държава. 

Представителите на На-
турей карта са строги моно-
теисти и рязко разграничават 
Твореца от неговото творение. 
Една от техните основни зада-
чи е да защитят монотеизма от 
езическите спекулации на ци-
онистите. Организацията обе-
динява ортодоксалните юдеи 
в различни страни по целия 
свят, но един от проблемите, с 
които се сблъсква, е че групата 
не се самоидентифицира като 
политическа организация. Са-
мите нейни членове са изклю-
чително религиозни и не са 
политически заинтересовани. 
Въпреки това обаче Натурей 
карта е въвлечена в политиче-
ската дейност.

Като стил на живот членове-
те на Натурей карта приемат 
религията и аскетизма. За тях 
„евреин“ е еднозначно на Тора 
и вяра (докато за ционистите 
означава гражданство и наци-
оналност). 

Управителният съвет на На-
турей карта се състои от седем 
членове. В момента организа-
цията наброява около 60 хи-
ляди члена, но е трудно да се 
определи колко точно са, тъй 
като към тях принадлежат ре-
дица многобройни фамилии. 
Най-голямата тяхна общност е 
в Бруклин (Ню Йорк), но много-
бройни са също и общностите 
в Лондон, Монтреал, Антвер-
пен и в Ерусалим.

Както сами виждате дотук – 
има огромен информационен 
хаос, но това се дължи на це-
ленасочена манипулация  на 
разбирания в световен мащаб. 

Та какво можем да разбе-
рем от тези различни групи 
при хасидите? Сами трябва да 
си отговорите на този въпрос. 
Най-добре ще е: да потърсите 
по-стари писания и информа-
ция за тях. 

Но нека оставим 
описанията за хасидите 
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и техните разделения, 
за да се върнем към 
същественото на този 
разказ – Планът срещу 
славянските народа и 
света.

Долуцитираното писмо е 
било изпратено преди години в 
редакцията на в. „Славянин” от 
равина от Синедриона Равин 
Менахем Мендел Шнеерсон!

"1. Нашата специална так-
тика с борбата със славяните 
по своята херметична същност 
представлява Тайно знание. 
Основните сили в нашата бор-
ба ще хвърлим срещу славян-
ството. 

Славянството - най-вече 
руснаците, са най-непокорният 
народ на земята. Те са непо-
корни заради своите психиче-
ски и умствени способности, 
заложени в техните гени от 
много поколения, гени, които 
не се поддават на манипула-
ция. Славянинът може да бъде 
унищожен, но никога поробен!

2. Нашите действия съвсем 
не са военни, а идео логически 
и икономически... Най-напред 
ние ще разединим всички сла-
вянски народи (те са около 300 
000 000, половината от които 
руснаци) на малки, отслабе-
ни държавици, с прекъснати 
връзки между тях. Тук ще из-
ползваме нашия стар изпитан 
метод: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ. 

Ще се погрижим да настро-
им тези държавици една сре-
щу друга, да ги въвлечем във 
войни помежду им с цел вза-
имно унищожение. 

В същото време обаче ние 
няма да позволим на нито една 
страна да се самоопредели на 
основата на националните си 
ценности и традиции. 

3. Ние ще лишим много-
числените славяни от нацио-
налния им елит, който реално 
определя развитието на съби-
тията, прогреса на страната, и 
в крайна сметка хода на цяла-
та история.

За тази цел ще понижим об-
разователното им равнище, 
още през идните 5 години ще 
закрием половината от висши-
те им институти, а в другата 
половина ще учим ние. Там ще 
пуснем също арменци, чечен-
ци, цигани и други етноси. Ние 
ще се погрижим в правител-
ствата на славянските страни 
да има колкото е възможно 
по-малко представители на 
коренните народи, които ще 
бъдат подменени с нашия 
елит. 

В средствата за масова 
информация – по радиото, 
телевизията, в печата, в из-
куството, в литературата, те-

атъра, киното, ние постепен-
но ще изместим национал-
ните кадри и ще ги заменим 
с наши (или в краен случай, 
космополитни). Ще проведем 
“хуманизация” в образовани-
ето, в резултат на която пред-
метите, които възпитават ло-
гическото мислене, ще бъдат 
омаловажени и унищожени 
– а) език и литература, б) фи-
зика и математика. За исто-
рията няма какво да говорим. 
Ще дадем нашите възгледи 
за историята, където ще по-
кажем, че цялата човешка 
еволюция върви към призна-
ването на богоизбраната на-

ция на юдеите за владетели 
на целия свят. Ние няма да 
допуснем в тези страни да 
се развиват науките, а тях-
ното ядро (Академията на 
науките), ще приюти само 
наши хора. Няма да допус-
нем развитието на високи 
технологии, което ще доведе 
до пълен упадък на промиш-
леността...

Разложете младежта със 
секс, рок, насилие, алкохол, 
пушене и наркотици и ще по-
губите нацията. 

Ще посеем сред народа 
страх. Страх за живота, кой-
то вече нищо няма да струва, 
страх за работното място, 
което всяка минута може да 
бъде изгубено, страх за бъде-
щето на вашите деца.

* * *
5. Тези грандиозни задачи 

ще бъдат осъществени в ня-
колко етапа. Истина е, че има 
още една структурна организа-
ция – Православната църква. 

6. Под предлог за “демо-
кратични преобразувания” ще 
дадем на славянското стадо 
президент-марионетка.

7. Но най-важното са па-
рите. Те правят всичко. Те 
са власт. Те са сила. Който 
има пари, той има оръжие. 
Свръхсъвременно! Той при-
тежава наемна армия. Пари-
те управляват средствата за 
масова информация. С тях се 
купуват необходимите хора. Те 
очистват “непокорните”. Всич-
ко се решава от капитала и от 
държавната власт. "

 (Със съкращения)
***
Всеки сам избира накъде да 

гледа, дали изобщо да гледа и 
какво различно от настояще-
то бъдеще иска да има. Много 
е трудно да обясниш на хора, 
които никога не са познавали 
друга гледна точка, че омра-
зата идва не оттам, където 
ни се представя. 

Всички  виждаме какво се 
случва. Само трябва да по-
гледнем фактите. 

От стр. 7 Планът 
срещу 
славянските 
народи


