
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.
Вече може да се абонирате 

и онлайн на адрес: 
abo.bgpost.bg

до 26-о число на всеки 
месец.

Абонатите имат право на 
безплатна публикация, 

реклама и съобщение за 
наболели теми.

Каталожен номер 618. 
За контакт: 0887/081 959 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bgwww.  kvantov-prehod. org излиза 1 път в месеца

На стр. 2 - 3

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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Свидетели сме на изключителен натиск 
върху понятийния апарат, който ползваме за 
дефиниране на историческата си памет.

Този процес не е нов, но вече бележи 
първите си успехи и е редно да се обърне 
внимание на съществените въпроси, а имен-
но – какви са причините за него и каква е по-
соката, към която сме се запътили?

Преди самото изложение бих искал да 
опиша концепцията, наречена „Прозорецът 
на Овертон.”.

 Накратко, това е техника за моделиране 

Уникално пaнo-
знaмe c кapтaтa 
нa Бългapия, въpхy 
кoeтo зa eднa 
гoдинa българка-
та Иpeн Ямaми e 
избpoдиpaлa 140 
бългapcки шeвици

на общественото мнение, придвижвайки 
го от приемливи за него тези и политики, 
към неприемливи такива, които биха били 
отхвърлени без съответната обработка.

Начинът да се случи това е чрез преми-
наване от истини през полуистини към от-
кровени лъжи, подготвяйки почвата стъпка 
по стъпка.

Вероятно най-краткото и точно описание 
дава аболюционистът Фредерик Дъглас в 
своя реч от 1857 г:

„Откривайки именно това, на което хора-

та биха се подчинили безропотно, ще от-
криете точната доза несправедливост и 
зло, които биха били наложени и продъл-
жили, докато бъде оказана съпротива 
било с думи или удари, било и с двете. 
Пределите на тиранията се определят от 
търпеливостта на потисканите”.

Как се подменят понятията? Урок по 
манипулация: робство - съжителство.

ТРЕТИ МАРТ 1878 г.
Освобождението на 
България от турско робство
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Дн е с 
п о -
вече -

то от съвре-
менниците ни 

знаят може би две неща за 3 
март – първо, че това е денят 
на Освобождението на Бълга-
рия и второ, че всяка година го 
отбелязваме като национален 
празник. Има обаче и един 
друг поглед за този ден – и 
той е, че това е датата, която 
бележи началото на новото. 
България получава възмож-
ността да започне отново и да 
се доближи до Европа. Мнени-
ето е на декана на Историче-
ския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Ох-
ридски“ доц. Пламен Митев. 
Известният историк припом-
ня, че мечтата на българина и 
преди двеста години, описана 
в ръкопис на Софроний Вра-
чански, е била „и ние бълга-
рите да бъдем като другите 
европейски народи“. 

1. На 3 март Цар 
Освободител се възкачва 
на престола
Подписването на Сансте-

фанския прелиминарен до-
говор на 19 февруари/3 март 
1878 г. е осъществено като 
своеобразен подарък от стра-
на на руската дипломация към 
император Александър II, кой-
то се възкачва на престола на 
19 февруари 1855 г. У нас той 
е известен като Цар Освобо-
дител. 

Преговорите по сключва-
нето на договора започват 
на 1/13 февруари в главната 
квартира на руската армия в 
Одрин, като от 12 февруари 
се водят в Сан Стефано. Ру-
сия е представена от Николай 
Игнатиев и Александър Не-
лидов, а Турция от Савфет 
паша и Садък паша. Заседа-
нията се провеждат два пъти 
дневно, като всеки пункт, по 
който се постига договаряне, 
е потвърждаван с подписите 
на двете страни. За основа 
на преговорите служи про-
ект, разработен от Н. Игнати-
ев, чиито основни положения 
са одобрени от императора 
Александър II. На войниците 
са раздадени по 100 патрона и 
всички очакват или да се обя-
ви краят на войната, или да се 
издаде заповед за навлизане 
в Цариград. Напрежението на-
раства и след дълги часове на 
очакване едва около 17 ч сред 
официалните лица настъпва 
раздвижване, а над тълпата 
местни жители, наблюдаващи 
с любопитство случващото се, 
се разнася вестта за подписа-
ния мирен договор.

2. В Сан Стефано спират 
руските войски

В къщата на семейството 
на Симеоноглу в Сан Стефа-
но е подписан мирният до-
говор. Сан Стефано днес е 
квартал в Истанбул, разполо-
жен е на Мраморно море, на 
около 10 км западно от исто-
рическия център на турския 
мегаполис. Допреди бързото 
разрастване на Истанбул през 

70-те години на ХХ в. Йешил-
кьой е малко рибарско сели-
ще. Сан Стефано е населени-
ят пункт, при който руснаците 
спират настъплението си по 
време на Руско-турската во-
йна (1877-1878) и е мястото, 
където Русия и Османската 
империя подписват на 19 фев-
руари (стар стил)/3 март (нов 
стил) Санстефанския мирен 
договор.

3. Ген. Обручев подготвил 
плана на бойните 
действия
Предварителният план на 

руското командване за вой-
ната срещу Турция е раз-
работен от ген. Николай Об-
ручев (1830-1904), който е 
представител на по-младото 

поколение висши офицери, 
подкрепящи реформите на 
император Александър. През 
лятото на 1876 г. по поръче-
ние на военния министър ген. 
Обручев изготвя 4 записки до 
императора, в кои то обосно-
вава основните идеи за една 
бъдеща война с Турция. За да 
се избегнат продължителни 
и кръвопролитни сражения 
в района на Североизточна 
България (където се нами-
рали четирите най-мощни 
укрепителни съоръжения на 
турската отбрана – Сили-
стра, Русе, Шумен и Варна), 
се предвиждало в началото 
на бойните действия да се 
предприеме демонстративно 
настъпление през Добруджа, 

което трябвало да заблуди 
турското командване, че ру-
ската армия ще насочи удари-
те си към Източна България.

Цялата кампания, разчи-
таща на изненадата и бързо-
то настъпление, можела 
да завърши за около 3 до 4 
месеца. За съжаление княз 
Горчаков, който се колебаел 
и се опитвал да ограничи во-
енните ангажименти на Русия, 
коригирал плана на ген. Об-
ручев, ограничавайки зоната 
на бойните действия само до 
Стара планина, надявайки се, 
че след първите си неуспехи 
Портата бързо ще склони да 
преговаря. В резултат на ин-
триги пък самият ген. Обручев 
не получил назначение като 

началник-щаб на Дунавската 
армия и до края на войната 
бил само неофициален во-
енен съветник на императора.

4. Как Румъния получи 
Северна Добруджа
В Руско-турската осво-

бодителна война участват 
пет държави: Русия, Тур-
ция, Румъния, Черна гора 
и Сърбия. Преговорите за 
евентуално сътрудничество 
между Петербург и Букурещ 
завършват на 4/16 април 1877 
г. с подписването на две кон-
венции. Първата уреждала 
свободното преминаване на 
руските войски през терито-
рията на Румъния, срещу ко-
ето Русия се задължавала да 
съблюдава териториалната 

„и ние българите да бъдем като 
другите европейски народи“

Софроний Врачански

10 от най-значимите, но малко известни факти за 3-ти март

От стр. 1

Сега по същество.
Навлезлите в употреба у нас понятия за перио да между 

1396 и 1878 година, започвайки с най-приемливия, и завър-
швайки с най-отхвърляния, са: турско робство – османско 
иго – османско владичество – съжителство на различни ет-
носи.

„Турско робство” е традицонното определение на периода, 
„османско иго” е прието за синоним, „османско владичество” 
се смята за научно-коректния термин, докато понастоя щем 
в учебниците навлиза определението за съжителство на 
различни етноси в рамките на мултикултурна държава.

В „прозореца” доскоро се намираха „турско робство” и 
„османско иго”, сега границата на толерантност е преместе-
на на „владичество” и се правят смели крачки към послед-
ната (вероятно) фаза – тази на приемането на периода като 
мирно съжителство на различни култури в рамките на една 
мултикултурна държава.

Да онагледим придвижването на прозореца:

ски пазари в Османската империя има през целия период на 
съществуването ѝ и на тях са продавани като роби хора дори 
в началото на 20-и век. Това е неоспорим исторически факт, 
за който има твърде много информация, която при това ни-
кой не се и опитва да скрие. При преминаването от „турско 
робство” на „османско иго” се случват две неща – първо, за-
меняме конкретното „робство” с абстрактното „иго”, което не 
се ползва в съвременния ни речник и на повечето хора не 
говори нищо.

Второто, може би дори по-важно, е, че заменяме „турско” с 
„османско”. Действително, в Сан-Стефанския и Берлинския 
мирни договори се ползват „Османска империя” и „осман-
ски” наред с „Турция” и „турски”, но ние няма повече да полз-
ваме прилагателното „турски”. Така, отново придвижвайки 
се от истина към полуистина, прехвърляме отговорността 
за периода към един политически субект, отдавна отпаднал 
от политическата сцена. Преминаваме от конкретно към аб-
страктно. Същото се случва и при употребата на понятие-
то „башибозук” – прехвърляме отговорността от местните 
милиции, под командване от централната турска власт, към 
абстрактни злодеи, извършващи престъпления без нейното 
знание.

Ако това беше вярно, Портата щеше да преследва 
престъп ниците, а не да ги награждава, не мислите ли?

Следващата фаза – игото се придвижва към още по-
абстрактното „владичество”. Мимоходом пропускаме да 
споменем, че това владичество, сиреч – управление, 
включва продаването на хора като добитък (напомням – не 
само в началото на периода, а и през 20 век), религиозен 
данък (джезия), кръвен данък (девширме), и редица други 
специал ни „привилегии”, запазени за раята, какъвто статут 
в периода имат българите. 

Приели владичеството – само по себе си прием ливо 
определение на периода – преминаваме към последна-
та, поне засега, фаза. В периода съвместно съжителстват 
много и различни етноси в рамките на една мултикултур-
на държава. Това определение безспорно е вярно, но също 
така безспорно е недостатъчно. Не става ясно какво пораж-
да неизброимите бунтове и въстания, и ако – следвайки ли-
бералните ментори – българинът схваща Османската импе-
рия като своя собствена държава, защо изобщо се случва 
движение то ни за национално освобождение?

Всъщност какво поражда нуждата от ревизия на истори-
ческата ни памет? Съмняваме ли се в светоусещането на 
предците си, в способността им да разберат процесите, за-
сегнали ги пряко? И кого обслужва тази ревизия?

Източник: http://www.lentata.com
Автор: Галин Пенчев

Как се подменят понятията? Урок по 
манипулация: робство - съжителство.

Да онагледим придвижването на прозореца:

 Както споменах, смяната на понятийния апарат и съот-
ветно – на модела на възприятие на периода, се случва 
чрез преминаване от истини, през полустини, до затвържда-
ване на лъжи.

Коя е истината тук?

Истината е, че в рамките на Османската империя не функ-
ционира робовладелчески строй.

Ерго, „робство” не е исторически коректен термин за пе-
риода. Полуистина е изводът, че робство изобщо няма. Роб-
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4. Как Румъния получи Северна Добруджа

В 
Руско-турската освободителна война участват пет държави: Русия, Турция, Румъния, 
Черна гора и Сърбия. Преговорите за евентуално сътрудничество между Петербург и 
Букурещ завършват на 4/16 април 1877 г. с подписването на две конвенции. Първата 
уреждала свободното преминаване на руските войски през територията на Румъния, 
срещу което Русия се задължавала да съблюдава териториалната цялост на Румъния. 
По-късно Петербург не спазил тази уговорка и отнел от Букурещ Бесарабия, 
предоставяйки като компенсация Северна Добруджа. За окончателното решение на 
Букурещ да подпише конвенциите допринесла и значителната безвъзмездна помощ, 
която румънците получили от Русия – около 1 млн. златни рубли, 25 хил. пушки, 20 
тежки оръдия, снаряди, патрони, барут, коне. Първата вноска по предоставените на 
Румъния пари (36 788 фунта стерлинги) била дори прехвърлена през английски банки 
на Евлоги Георгиев, който впоследствие ги предал на Йон Брътиану. Черна гора влиза 
във войната с Турция още през април 1877 г. само с около 25 хил. войници с 20 
планински оръдия. Белград решава да се присъедини едва след падането на Плевен (28 
ноември 1877 г.) и то след 8 последователно отправяни от руската дипломация молби 
за намеса. Петербург предоставя и на Сърбия значителна финансова помощ от 1 млн. 
сребърни рубли.

5. Паренсов разузнавач № 1 на короната
Полковник Пьотър Паренсов (1843-1914) е един от ръководителите на руското военно 
разузнаване на Балканите по време на Освободителната война. През есента на 1876 г. е 
изпратен с разузнавателна мисия на Балканите. Основната му задача била да събере 
информация за състоянието на турските крепости в Северна България и да подготви 
агентурна мрежа от доверени лица измежду местното население. Преоблечен като 
цивилен и с чужд паспорт, Паренсов успял да се промъкне в русенската крепост и да 
получи ценни сведения за отбранителните съоръжения на града. По-късно с помощта 
на Евлоги Георгиев създал нелегални канали за набиране и прехвърляне на 
разузнавателни данни за дислокацията на турските части. Сред една от най-успешните 
операции на руското разузнаване е и въвеждането в заблуда на турското командване за 
мястото, където руската армия предвиждала да осъществи форсирането на р. Дунав. 
След Освобождението той става военен министър на Княжество България в 
правителствата на Тодор Бурмов и на митрополит Климент. Има сериозен принос за 

цялост на Румъния. По-късно 
Петербург не спазил тази уго-
ворка и отнел от Букурещ Бе-
сарабия, предоставяйки като 
компенсация Северна Добруд-
жа. За окончателното решение 
на Букурещ да подпише кон-
венциите допринесла и значи-
телната безвъзмездна помощ, 
която румънците получили от 
Русия – около 1 млн. златни 
рубли, 25 хил. пушки, 20 теж-
ки оръдия, снаряди, патрони, 
барут, коне. Първата вноска по 
предоставените на Румъния 
пари (36 788 фунта стерлинги) 
била дори прехвърлена през 
английски банки на Евлоги 
Георгиев, който впоследствие 
ги предал на Йон Брътиану. 
Черна гора влиза във войната 
с Турция още през април 1877 
г. само с около 25 хил. войници 
с 20 планински оръдия. Бел-
град решава да се присъедини 
едва след падането на Плевен 
(28 ноември 1877 г.) и то след 
8 последователно отправяни 
от руската дипломация молби 
за намеса. Петербург предо-
ставя и на Сърбия значителна 
финансова помощ от 1 млн. 
сребърни рубли.

5. Паренсов разузнавач 
№1 на короната
Полковник Пьотър Парен-

сов (1843-1914) е един от ръко-
водителите на руското военно 
разузнаване на Балканите по 
време на Освободителната 
война. През есента на 1876 г. 
е изпратен с разузнавателна 
мисия на Балканите. Основна-
та му задача била да събере 
информация за състоянието 
на турските крепости в Се-
верна България и да подготви 
агентурна мрежа от доверени 
лица измежду местното на-
селение. Преоблечен като 
цивилен и с чужд паспорт, 
Паренсов успял да се промъ-
кне в русенската крепост и да 
получи ценни сведения за от-
бранителните съоръжения на 
града. По-късно с помощта на 
Евлоги Георгиев създал не-
легални канали за набиране 
и прехвърляне на разузнава-
телни данни за дислокацията 
на турските части. Сред една 
от най-успешните операции на 
руското разузнаване е и въвеж-
дането в заблуда на турското 
командване за мястото, къде-
то руската армия предвиждала 
да осъществи форсирането на 
р. Дунав.

След Освобождението той 

става военен министър на 
Княжество България в прави-
телствата на Тодор Бурмов и 
на митрополит Климент. Има 
сериозен принос за организи-
рането на българската войска 
в редовна армия, а не в мили-
ция, както предвиждат клаузи-
те на Берлинския договор. 

6. Пръв вдига Самарското 
знаме ген. Столетов
Добре известно е, че Са-

марското знаме (превърна-
ло се в един от символите на 
българското опълчение и на 
българската бойна слава) е 
изработено по инициатива на 
жителите на гр. Самара като 
израз на тяхната морална под-
крепа за справедливата борба 
на българите. То е трицвет-
но (червено, бяло и синьо). И 
от двете страни в средата са 
вшити златни кръстове. На ли-
цевата страна е избродиран 
образът на Иверската света 
Богородица, а на обратната 
страна се намират ликовете на 
светите Кирил и Методий. Бро-
дерията на знамето е дело на 
монахини от Самарския мана-
стир, а живописните работи са 
изпъл нени от художника Сима-
ков. Към дръжката на знамето 
са прикачени две червени и 
две сини ленти, като на една-
та червена лента е изписано: 
„Самара – Болгарскому наро-
ду вь 1876 году“. Върху една от 
сините ленти има надпис: „Да 
воскреснеть Богь и разтучать-
ся враги его“.

Тържественото връчване на 
знамето става на специална 
церемония на 6 май 1877 г. в 
лагера на българското опълче-
ние. Знамето е издигнато от 

ген. Столетов и е връчено на 
унтерофицер Антон Марченко 
от ІІІ опълченска дружина.

7. Плевенската епопея
С името на град Ловеч 

са свързани едни от най-
драматичните събития в хода 
на Освободителната война. На 
5/17 юли 1877 г. войскова част, 
командвана от полк. Жереб-
ков, успява да влезе в Ловеч 
и да изтласка намиращите се 
там турски подразделения. Не-
успехът на първата руска ата-
ка на Плевен (8/20 юли) обаче 
превръща Ловеч във важен за 
турците стратегически пункт, 
тъй като през града лесно мо-
жело да се осигури така нуж-
ната за Осман паша връзка с 
Южна България и със София, 
а и да се заплаши тилът на За-
падния руски отряд. Ето защо 
на 15/27 юли силна войска 
напада Ловеч и го превзема. 
Едва в навечерието на Третата 
атака срещу Плевен руското 
командване предприема ново 
настъпление към Ловеч. На 21 
август командирът на турския 
гарнизон в Ловеч Рифат паша 
информира Осман паша за 
съсредоточаването на значи-
телни руски сили и моли за по-
мощ. На 22 август/3 септември 
1877 г. Ловеч е повторно за-
взет, а оцелелите българи най-
после успяват да се зарадват 
на свободата си.

8. Цветя в Одрин за Белия 
генерал
Генерал-майор Михаил Ско-

белев (1843-1882) е сред най-
популярните герои на Руско-
турската освободителна война. 
През март 1877 г. е привлечен 
на разпореждане на главноко-

мандващия на Дунавската ар-
мия великия княз Николай Ни-
колаевич. Включва се активно 
в битката за Плевен, когато си 
спечелва и прозвището Белия 
генерал. Ръководените от него 
части допринасят съществе-
но за успешната обсада на 
Плевен, в боевете при Шипка-
Шейново, както и за устремно-
то настъпление към Одрин и 
Цариград. Освен безспорните 
си качества на военачалник 
ген. Михаил Скобелев прите-
жавал и умението да печели 
доверието на своите войни-
ци и подчинени, заради което 
бил сред най-обичаните руски 
генерали. Военният кореспон-
дент В. Немирович-Данченко 
разказва как при придвижване-
то на отряда на ген. Скобелев 
от Одрин към Чаталджа в едно 
село по пътя свитата му била 
спряна от група жени, които му 
поднесли „невиждано хубав 
букет от свежи цветя, каквито в 
околностите нямало“, защото 
войските запазили честта им.

9. Капитан Петко войвода
Капитан Петко Киряков 

(1844-1900) е един от многото 
български войводи, действа-
ли в тила на турската армия 
и дали своя принос за оконча-
телната победа над Високата 
порта. Първата си чета Пет-
ко войвода събира още през 
1861 г. През 1866 г. е в Италия, 
където се среща с Гарибалди. 
Участва в Критското въстание 
(1866-1869 г.), по-късно създа-
ва дружина, начело на която 
действа в Източните Родопи 
и Беломорска Тракия. Дружи-
ната на Петко войвода има 
най-голямата заслуга при по-
тушаване на метежа, органи-
зиран от английския наемник 
Сенклер (февр.-март 1878 
г.). След паническото бягство 

„и ние българите да бъдем като 
другите европейски народи“

на Сюлейман паша от Одрин 
остатъци от неговата разбита 
армия са привлечени от Сен-
клер с цел обособяването на 
Родопите като самостоятелна 
област извън пределите на 
бъдещото българско княже-
ство. В знак на благодарност 
за оказаната помощ руското 
правителство награждава през 
1879 г. Петко Киряков с офи-
церски чин (капитан) и с голя-
мо имение в Киевска губерния, 
което той продава, за да се 
завърне в родината. Включва 
се в защитата на Съединение-
то (1885 г.), но по-късно става 
жертва на политическите бор-
би в Княжеството.

10. На Берлинския конгрес 
решенията се взимат без 
България

Решенията на свикания в 
Берлин международен конгрес 
(1/13 юни-1/13 юли 1878 г.) се 
вземат единствено от шестте 
велики сили: Англия, Австро-
Унгария, Германия, Италия, 
Русия и Франция. Както е из-
вестно, заседанията се ръко-
водят от германския канцлер 
Ото фон Бисмарк. Любопитно 
е да се отбележи, че екзарх 
Антим (свален от поста си и 
заточен в Мала Азия по реше-
ние на Високата порта още на 
14 април 1877 г.) още преди 
началото на конгреса отправя 
молба към руското правител-
ство за изпращане в Берлин и 
на български делегат, но лич-
но канцлерът княз Горчаков 
отхвърля тази молба, поради 
което в германската столица 
има представители на Румъ-
ния, Гърция, Черна гора и 
Сърбия. Така България оста-
ва без представител на този 
съдбоносен конгрес. 

Източник:
http://www.10te.bg

войници се разболяват от холера и са доведени в Сан Стефано. Около 3000 от тях 
умират и са погребани близо до гарата. В началото на ХХ век селото има предимно 
християнско население – гърци и арменци, което се изселва в Гърция след Гръцко-
турската война (1919-1922). Селото получава настоящото си име Йешилкьой (Зелено 
село) през 1926 г. съгласно тогавашното законодателство, изискващо всеки населен 
пункт в Турция да има турско име.

3. Ген. Обручев подготвил плана на бойните действия

Предварителният план на руското командване за войната срещу Турция е разработен 
от ген. Николай Обручев (1830-1904), който е представител на по-младото поколение 
висши офицери, подкрепящи реформите на император Александър. През лятото на 
1876 г. по поръчение на военния министър ген. Обручев изготвя 4 записки до 
императора, в които обосновава основните идеи за една бъдеща война с Турция. За да 
се избегнат продължителни и кръвопролитни сражения в района на Североизточна 
България (където се намирали четирите най-мощни укрепителни съоръжения на 
турската отбрана – Силистра, Русе, Шумен и Варна), се предвиждало в началото на 
бойните действия да се предприеме демонстративно настъпление през Добруджа, 
което трябвало да заблуди турското командване, че руската армия ще насочи ударите 
си към Източна България. Цялата кампания, разчитаща на изненадата и бързото 
настъпление, можела да завърши за около 3 до 4 месеца. За съжаление княз Горчаков, 
който се колебаел и се опитвал да ограничи военните ангажименти на Русия, 
коригирал плана на ген. Обручев, ограничавайки зоната на бойните действия само до 
Стара планина, надявайки се, че след първите си неуспехи Портата бързо ще склони да 
преговаря. В резултат на интриги пък самият ген. Обручев не получил назначение като 
началник-щаб на Дунавската армия и до края на войната бил само неофициален военен 
съветник на императора.

8. Цветя в Одрин за Белия генерал

Генерал-майор Михаил Скобелев (1843-
1882) е сред най-популярните герои на Руско-турската освободителна война. През март 
1877 г. е привлечен на разпореждане на главнокомандващия на Дунавската армия 
великия княз Николай Николаевич. Включва се активно в битката за Плевен, когато си 
спечелва и прозвището Белия генерал. Ръководените от него части допринасят 
съществено за успешната обсада на Плевен, в боевете при Шипка-Шейново, както и за 
устремното настъпление към Одрин и Цариград. Освен безспорните си качества на 
военачалник ген. Михаил Скобелев притежавал и умението да печели доверието на 
своите войници и подчинени, заради което бил сред най-обичаните руски генерали. 
Военният кореспондент В. Немирович-Данченко разказва как при придвижването на 
отряда на ген. Скобелев от Одрин към Чаталджа в едно село по пътя свитата му била 
спряна от група жени, които му поднесли „невиждано хубав букет от свежи цветя, 
каквито в околностите нямало“, защото войските запазили честта им.

9. Капитан Петко войвода
Капитан Петко Киряков (1844-1900) е един от многото български войводи, действали в 
тила на турската армия и дали своя принос за окончателната победа над Високата 
порта. Първата си чета Петко войвода събира още през 1861 г. През 1866 г. е в Италия, 
където се среща с Гарибалди. Участва в Критското въстание (1866-1869 г.), по-късно 
създава дружина, начело на която действа в Източните Родопи и Беломорска Тракия. 
Дружината на Петко войвода има най-голямата заслуга при потушаване на метежа, 
организиран от английския наемник Сенклер (февр.-март 1878 г.). След паническото 
бягство на Сюлейман паша от Одрин остатъци от неговата разбита армия са 
привлечени от Сенклер с цел обособяването на Родопите като самостоятелна област 
извън пределите на бъдещото българско княжество. В знак на благодарност за 
оказаната помощ руското правителство награждава през 1879 г. Петко Киряков с 

офицерски чин (капитан) и с голямо имение в Киевска губерния, което той продава, за 
да се завърне в родината. Включва се в защитата на Съединението (1885 г.), но по-
късно става жертва на политическите борби в Княжеството.

10. На Берлинския конгрес решенията се взимат без България

Решенията на свикания в Берлин международен конгрес (1/13 юни-1/13 юли 1878 г.) се 
вземат единствено от шестте велики сили: Англия, Австро-Унгария, Германия, Италия, 
Русия и Франция. Както е известно, заседанията се ръководят от германския канцлер 
Ото фон Бисмарк. Любопитно е да се отбележи, че екзарх Антим (свален от поста си и 
заточен в Мала Азия по решение на Високата порта още на 14 април 1877 г.) още 
преди началото на конгреса отправя молба към руското правителство за изпращане в 
Берлин и на български делегат, но лично канцлерът княз Горчаков отхвърля тази 
молба, поради което в германската столица има представители на Румъния, Гърция, 
Черна гора и Сърбия. Така България остава без представител на този съдбоносен 
конгрес. 

 

На Берлинския конгрес решенията се взимат без България

Цветя в Одрин за 
Белия генерал

Как Румъния получи Северна Добруджа 
 Ген. Обручев подготвил плана на бойните действия
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- Светле, ти играеш Паневритмия от доста годи-
ни. Какво е тя за теб?
- Започнах да играя Паневритмия през пролетта на 

1996 г. Тази пролет ще празнувам своеобразен юбилей 
– родена на 20 март, играеща Паневритмия 20 години. 
За мен, както и за другите, които я играят, тя е фи-
зическо и духовно здраве, сила, живот, приятелство, 
сътрудничество, бодрост, радост, красота, хармония, 
мир… С нашите мисли, чувства, изпълнения, с музи-
ката, словото, закодирано в нея, ние носим благосло-
вение на на съответния град или село, на България и 
на цялата Земя. Защото кръгът на Паневритмията е 
отражение, резонанс на живота, който блика в ма-
крокосмоса. 

- Много емоционално я описваш и в своите сти-
хове…
- И няма как да е иначе, защото откриването на 

сезона на 22 март е особено вълнуващ момент. По-
срещаме пролетта с първото упражнение от Панев-
ритмията “Пробуждане” и запяваме: “Първият ден на 
пролетта/ първият ден на радостта,/ първият ден на 
любовта/ носят сила и живот, / носят сила и живот.” 
Защото с Първа пролет мощният импулс на Живата 
Природа събужда и тонира всяка клетка, всеки атом 
в синхрон с Любовта, дава израз на висшия живот на 
Духа. Става едно възхождане до необятността, до све-
товното сърце, но и едно вглеждане, откриване дара 
на Любовта в човешката душа. Получаване и даване. 
Един светъл обмен между силите на Живата Природа. 
Хармония с вложените в живота и човека изгряващи 
сили. Две стъпки напред, една назад, в нашия българ-
ски ритъм, в седем-осми такт, неповторим, единствено 
сравним с пулса на Слънцето. От Твореца към Човека 
и обратно - струи Светлината чрез Пентаграма – петте 
лъчи – глава, ръце, нозе, пръсти. Антени, чертаещи 
Пътя на Истината, Мъдростта, Любовта, Пътя на Об-
новлението на света.

- Как определя Паневритмията Учителя Петър 
Дънов?
- Казвал е, че тя винаги е била заложена като ритъм 

в нас. И той отново я сваля от Космоса за нас като ме-
тод за усъвършенстване, за да растем красиви и здра-
ви, мъдри и силни, от Любов, Светлина, Дух и Душа 
изваяни. 

Учителя казва, че тя е особено важен симптом за  
тенденциите и насоките на развитието, за двигателни-

те сили на епохата. Подсказва го и самият й езиков 
произход /от „пан” – всичко, всеобщ и „ев”/”еу” – ис-
тински, висш/, т.е. реалното,  същественото в света. А  
с „ритъм” се означава правилността на движението. 
Така с думата Паневритмия се означава царуване-
то в основите на битието на един целокупен ритъм, 
така нареченият космичен висш ритъм, хармоничното 
изявление на Божественото начало на Вселената.А 
практикуващите я  влизат в живия кръг и свят на по-
езията, свободата, творчеството. В едно преливане от 
пълнота, в което човешките души трептят в резонанс 
с Божията хармония и благодат.

- Какво въздействие оказва на човека тя, спо-
ред Учителя?
- Тя тонира човека, организира и хармонизира 

вътрешните му сили, координира ги, насочва  ги към 
разумен живот. Регулира изцяло физичните, духовни-
те и умствените му процеси. Обединява в едно мис-
лите, чувствата и движенията, което води до мощно 
обновително и  освежително действие върху тялото, 
ума, сърцето, душата и духа. Това влизане в хармо-
нията, пълнотата, в пулса на живота на космичния ор-
ганизъм затвърждава ролята на човека като част от 
Целостта. Възобновява връзката между сърдечния и 
слънчевия ритъм.Слънчевият живот се влива не само 
в сърцето, но и в кръвообръщението, в дишането, 
всички човешки органи започват да работят правилно. 
А това води до добро здраве, до разгръщане на твор-
ческите възможности, до събуждане на вложените в 
човека сили, заложби, дарби. До влизане в контакт с 
великата Реалност, със  света на напредналите души, 
на висшата интелигентност и до прозрение, познание 
за проникващия и управляващ целия всемир ритъм. 
Паневритмията събужда Божественото естество на 
човека.

-  А кои качества помагат на човека да бъде 
в хармония с Целостта на този космически 
ритъм?
- Най-вече любовта и разумността – основните 

принципи в природата. Много са важни и добротата, 
справедливостта. Също така и чистотата на тялото, 
ума и сърцето. Когато човекът влезе в царството на 
чистотата, през сърцето му протичат кристалните и 
животворящи струи на космичната любов. И когато чо-
век е в хармония с тази Цялост, ритъмът, линиите на 
космичната Паневритмия се преливат в него, израз-

яват се чрез него.

- Каква е разликата между някогашната Панев-
ритмия и днешната?

- Такава разлика, казва Учителя, има, тъй като исто-
рията не е нищо друго, освен проявление на човеш-
кия дух. В древните мистични школи тя е прилагана 
като метод за възпитание, но тогава човекът е бил в 
инволюционен период на развитието си, в периода на 
слизане на духа в материята. А сега в еволюционния 
период при възлизането на духа, Паневритмията има 
съвсем друг характер, отговаря на днешната епоха на 
човешкото развитие и е във връзка с новите сили, ко-
ито се събуждат в човека.

- Това означава ли, че тя ще бъде нещо като 
портал към идващата нова епоха?
- Тя става израз на новата слънчева култура, коя-

то идва. Днес се намираме в зараждането на шестата 
раса, на новата епоха, наречена Космическа пролет. 
Земята и цялата слънчева система влизат в нова кос-
мична област с благоприятни условия за събуждане 
на божествените черти в човека. Внасят се нови еле-
менти в живота. А идеите на шестата раса са вграде-
ни в нейната музика и в нейните движения. При прак-
тикуването им в човека се събуждат силите и идеите 
на новата култура, а така се и препращат като радио-
сигнал във всички други души. Живият кръг на Панев-
ритмията праща красив зов за обновление, подем и 
възход по целия свят. Неслучайно тя се играе вече на-
всякъде по света, по всички континенти.

- Значи тя също се развива, според степента на 
развитие на човечеството…
- Учителя казва, че идващата шеста раса ще бъде 

изразителка на Паневритмията. Че петата раса е на 
обективното знание, на външното изучаване на при-
родата, т.е - раса на ума, докато шестата ще е раса 
на Любовта и вложените в Паневритмията сили ще 
бъдат напълно изявени в това идващо време.Зато-
ва може да се каже, че тя подготвя пътя за нейното 
идване. Пътят към новия живот на свободата, спра-
ведливостта, разумността, хармонията, братството и 
космичната любов. Затова и в Паневритмията ще има 
още по-висши форми, които ще се дадат след  вре-
ме и тя ще внесе новото в идващата култура. И тя ще 
играе важна образователна и възпитателна роля в 
бъдещото училище. Ще закалява децата физически, 
ще ги подтиква към идейно, творческо усъвършен-
стване, ще развива благородни, чисти семена в души-
те им.Ще влива нови културни ценности, ще открива 
нови духовни хоризонти и така ще бъдат направени 
първите крачки към красивото зазоряване в човешки-
те души. Към тяхното възрастване.

- Днес тя се практикува в доста наши училища 
и дава чудесни резултати, практикуващите 
я младежи стават по-успешни в учението, в 
общуването…
- Да, но в бъдеще, според Учителя, тя ще се си-

стематизира, ще се изучава във всички градове и 
села в школи, в курсове, ще се обоснове научно и 
практически.И така в обществото ще се влеят нови, 
свежи струи, а това ще допринесе за събуждането на 
съзнанието, на свещените чувства, чрез които нейният 
жив кръг ще действа като радиоприемател и предава-
тел на велики космични сили, като контакт с кристално 

22 март – влизане в пълнотата на Божията хармония

Светла е една светла душа, предопределена да  се занимава с ду-
ховно творчество и духовноусъвършенстване. Затова е и Панайо-
това /”пан” означава всичко, а от гръцки името означава “Всесвет”/. 
Неслучайно става последователка на учението на Петър Дънов и 
впоследствие преподавател по Паневритмия. И така вече 20 годи-
ни  играе космическия танц, учи желаещите да се присъединят към 
този висш  ритъм. Родена неслучайно и на Първа пролет- пролет-
ното равноденствие – 20 март /то варира през различните години 
от 20, 21, 22 март/.  Завършва Висшия институт по икономика “Карл 
Маркс”, София. Работи като проектант, икономист, учителка и 
като журналист в радио Пловдив.Авторка е на три стихосбирки - 

„Вечният кръговрат” /2004г./ и „Море, небе, земя, Любов” /2007 г./, “Трепетно очакване” /2014 г./. 
А през 2012 година издаде „Aзбучен пътеводител на Словото” - една разнолика и богата книга 
с разкази, стихове, есета, определяна от Розалия Александрова като завладяваща книга на 
границата между литература, наука и лична интерпретация на сакралните истини. Светла е 
убедена, че изкуството е отражение на Божествения свят и събужда в човека неговата Висша 
душа и че то може да възвърне изгубената му първична чистота и святост. Че новото изку-
ство ще внесе духовния елемент в живота и ще представи идеалния тип човек.

Паневритмията 
събужда 
Божественото 
естество на човека 
и подготвя пътя 
за идването на 
шестата раса
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За да държите болестите 
далеч  от вас със супер 
храната – ГОДЖИ БЕРИ

Годжи бери удължава продължителността на живота. Или 
поне в това вярват китайците. Легендата за живелия до 252-го-
дишния си рожден ден Ли Цин Юен, за когото се твърди, че е 
консумирал годжи бери, прави този плод толкова популярен 
днес. Защо добавяйки годжи бери към менюто си, ние вече се 
храним здравословно? Плодчето съдържа вещество (адапто-
ген), което има терапевтичен комбиниран ефект върху тялото. 
Супер храната има свойството да подхранва тялото, да повиша-
ва възможността на организма да се самолекува, осигурявайки 
му изключително богато разнообразие от хранителни вещества.

Дребничките плодчета ни дават 68% въглехидрати, 12% 
протеини, 10% мазнини и пак 10% фибри на всеки 100 гра-
ма консумиран продукт. Енергийната стойност на същото 
количество годжи бери е 360 Kcal.
Източник е и на така популярните напоследък омега-3 и 6 

мастни киселини. Полизахаридите в годжи бери подобряват 
имунната система и нейната дейност, намаляват нивото на pH 
в организма, редуцирайки по този начин опасността от поява на 
карцином на дебелото черво, също така регулират нивото на 
кръвната глюкоза. Плюсовете на полизахаридите продължават 
с антиоксидантните им свойства и ефекта антиейджинг. Бетака-
ротинът, който се съдържа в храните с подобен на годжи бери 
цвят (моркови, тиква, сьомга), подпомага синтеза на витамин A, 
важен за зрението, зъбите, костите и кожата. Със съдържанието 
си на витамин C, годжи бери би могло се сравнява с портока-
лите. Селенът пък притежава антиоксидантно въздействие. Не-
заменимият елемент, изграждащ хемоглобина – желязо – също 
присъства тук. Дори се счита, че годжи бери се нарежда сред 
плодовете, съдържащи най-високо ниво на желязо. Списъкът 
може да бъде продължен и с елементи като цинк, калций и ка-
лий.

За регулиране на храносмилателната система и при гастрит 
плодчетата годжи бери се консумират директно.

Когато целта ни е да понижим кръвното си налягане и нивата 
на кръвната си захар, трябва да залеем плодовете с вряла вода. 
Запарят ли се, консумират се заедно с водата, като нормалната 
доза е 10-20 грама на ден, които са разделени на 3 приема.

От годжи бери се прави и чай, който е препоръчителен за по-
добро зрение, а съчетан с китайски лимонник, чаят е полезен 
за черния дроб – пречиства го и го предпазва от затлъстяване.

Консумацията на годжи бери е свързана с т.нар. “хормон на 
младостта”, понеже стимулира неговото отделяне. Стареенето 
се забавя, кожата се изглажда, а сънят се подобрява. Потент-
ността подобряват спиртните извлеци на плода.

Годжи бери спомага за поддържането на отлично кардио-
васкуларно здраве. Супер храната притежава свойството да 
води битка със стеснението на доставящите кислорода и оста-
налите хранителни вещества до клетките ни артерии. Способна 
е да противодейства на окисления холестерол – основният фак-
тор, причиняващ сърдечни болести.

Холестеролът е особено опасен, когато бъде окислен от сво-
бодните радикали, а кръвните мазнини, които са окислени, се 
задържат за стените на артериите заедно с нанобактерии, обра-
зуващи калций. Така се появяват плаките. Защитата на организ-
ма ни представлява ензим, супер антиоксидант, производството 
на който се засилва с консумацията на годжи бери. Омега-3-6 
мастните киселини ни предпазват от аритмии и инфаркти.

Годжи бери е изключително полезен за черния дроб. В съста-
ва му има вещество, наречено бета-ситостерол. То изгаря ло-
шия холестерол, който е причината за затлъстяване. Антиок-
сидантите в плодчетата предпазват черния дроб от токсичните 
вещества и могат да извлекат всичко, затрудняващо работата 
му.

Съдържащият се в годжи бери витамин B2 е изключително 
важен, както за образуване на кръвните клетки, така и за мета-
болизма. Смята се, че прочиствайки организма и намалявайки 
телесното тегло, годжи бери влияе положително върху метабо-
лизма.

Ендокринната система, включваща щитовидната жлеза, е 
много уязвима. Причината за това са окислителните процеси. 
Получават се увреждания, причинени от пестицидите, с които 
са третирани плодовете и зеленчуците, радиационния фон, хи-
микалите в пластмасата. В тези условия, добавките, които водят 
битка със свободните радикали, са по-значими от всякога. Год-
жи бери печели тази битка. Дребните плодчета са богати на ан-
тиоксиданти, помагащи нама-
ляването на стреса, главен 
виновник за проблемната 
щитовидна жлеза и хи-
пофункцията й.

Истински дар за 
диабетиците е год-
жи бери. Спомага за 
нормализирането на 
нивото на захарта в 
кръвта в самото нача-
ло на развитие на диа-
бет у възрастните. 

Както всяка година през март 
започваме истинския старт на 
земеделската година. Важни 
неотложни задачи, от които 
зависят  годишните ни резул-
тати. Затова винаги напомняме 
за предварителна подготовка 
през есенно-зимния  период, 
която ще ни помогне сега по-
бързо и качествено да решава-
ме проблемите. За вома ще ни 
помогне  внимателно следене 
на календара, за да използва-
ме всеки благоприятен ден и 
час.

Защото подреждането на 
планетите на предвещават 
много промени и неблагопри-
ятни дни?

Силни водни  импулси още 
с навлизане на Слънцето  от 
11 март във водното съзвездие 
Риби, подпомагани от Мерку-
рий и Уран, плюс допълнение 
от Марс и Сатурн от водния 
скорпион. НЕ СТИГА ВСИЧКО 
ТОВА НО ИМАМЕ И ТРИ ВО-
ДНИ ТРИГОНА НА 24, 26 И 30. 
Вода, вода,  но силният воден 
тригон,  в края на месеца, който 
се усеща още от 29 трябва да 
се използува като много благо-
приятен за работа с листните 
растения.

На базата на динамиката в 
Космоса какво очакваме? 

Началото на март по-хлад-
но, много променливо,  с дъжд, 
скреж и сняг в определени ра-

йони. По-свежи дни се очакват 
около 4 и 5. Между 13 и 17 по-
стоянен севрен вятър, често 
придружен със студен дъжд. 
От 18 до 28  бързи промени на 
температурата, редувани със 
студени и топли дни, със смяна 
на вятъра и  вероятно дъжд. И 
за да е още по-пъстра картина-
та  двете затъмнения: Слънче-
во - 9 март и Лунно на 23 март. 
Още! Пролетно равноденствие 
и смяна на времето в края на 
месеца.

Независимо от всичко това 
ние си имаме задачи - на пър-
во място резитба на овошките 
и лозите – задължително - Низ-
ходяща Луна в дните „топлина“ 
и „цвят“ от 1 до 3 и от 16 до 30. 
Резитбата не само ще оформи 
короните и кордоните, но ще 
ни спести голяма част от пре-
паратите за пръскане. Тради-
ционно редуваме пролет-есен 
бордолезов разтвор и колоид-
на сяра 1:400. Препаратите за 
пръскане Традиционно реду-
ваме есен-пролет бордолезов 
разтвор и колоидна сяра 1:400. 
Хубаво обливаме клоните и 
пъпките особено на прасковите 
за да предотвратим появата на 
къдравост. Следва мазане  на 
стъблата и по- дебелите клони  
с пастата на Мария Тун като за-
дължително замазваме отрези-
те на клоните. И садим, садим 
овошки и лози - дупките и кана-

лите са готови от есента и сега 
това не ни отнема много време. 
Оформяме чашите, мулчираме 
и чакаме цъфтежа, когато мал-
ко ще отдъхнем. Разбира се, че 
не сме забравили и пчелички-
те. Семейството се събужда и 
се готви за активна дейност. От 
нас се очаква малко помощ - да 
засадим отрязаните и вкорене-
ви върбови резници  - каналче, 
компост, заравяне и поливане. 
За прашец през дните на Близ-
наци и Везни и за медонос-
на паша  през дните на Лъв и 
Стрелец. Основен преглед с 
бележника препоръчваме през 
един от дните на Близнаци, 
Везни и Водолей - според вре-
мето. Тогава правим и нужното 
подхранване с питки или сироп.

За компоста имаме доста-
тъчно дни но в мартенската 
динамика  е достатъчно да 
ползваме активно 17 и 27 – 
точното време за подхранване 
с готовия компост. От работа в 
градината изкючваме  9 до 13 
часа, 10 и 25 март.

Пролетното равноденствие 
настъпва  с навлизане на 
Слънцето в знака на Овен на 
20 март. Заети в работа да не 
пропуснем  хубавия празник на 
пролетта, а в последната неде-
ля на март  да настроим часов-
ниците си по лятното часово 
време

Желая на всички успех!

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МЕСЕц МАРТ 2016 Г.

Лунен календар за месец март  2016 г. от Димитър СТОяНОВ
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инж. Ради ПАНАйОТОВ

Това е и един нагледен пример как за за-
падния човек не е достатъчно да знае аз-
буката, за да може да чете, да разбира и 

да пише разбираемо за другите, да не говорим 
за трудностите при съставянето и ползването на 
речници, справочници и енциклопедии. Така по 
същество ограмотяването там продължава де-
сетилетия и трябва да се научи правописът на 
всяка една дума. Можем ли да се представим то-
гава какви са отраженията на една писмена ре-
форма?  А кой трябва да разяснява тези неща на 
нашенските “приобщители”? Така ли ще се осъ-
ществява разтръбеното “свободно движение на 
хора, стоки и капитали”? А колко ли са българи-
те, които знаят какво значи “тунквано” изделие? 
Тук ще си позволя да замълча почти ехидно и да 
оставя читателя да се осведоми сам.

Тезата, че латиницата сама по себе си пред-
ставлява “писта към Европа” се опровергава и от 
учени от страни, в които тя е официална азбука. 
Например, от полския литературовед и семиотик 
Йежи Фарино чрез статията “Европейска азбу-
ка! Възможна ли е?”, публикувана във вестник 
“Литературен форум” – бр. 6 от 12–18.02.2002 г.

Съвсем лесен е и отговорът на другата страна 
на този въпрос: Нима латиницата сама по себе 
си обуславя разбиране между “по”-европейците, 
без владеене на съответния език? – например, 
англичани, немци, французи, италианци, испан-
ци, датчани и пр. Ясно е, че тук нещата се свеж-
дат до ограничения брой така наречени интерна-
ционални думи.

Трябва ли тогава заради надписи като “теле-
фон”, “банка”, “кино”, “хотел”, “гара” и пр. да си 
сменим азбуката, след като никой чужденец 
няма да разбира такива като “улица”, “спирка”, 
“летище”, “механа”, “бръснарница” и пр.? При 
това и без тях веднага се добива представа за 
какво се касае; а и още не се е чуло някой у нас 
да е страдал особено точно поради невъзмож-
ност да чете кирилицата и неупътване. Ясен е 
тогава и отговорът на въпросите: Ако приемем 
латиницата, какво повече ще започне да разбира 

и с какво повече ще бъде улеснен един чужде-
нец, ако се зачете в български вестник, да не го-
ворим за книги или документи, или ако в магазин 
се помъчи да разбере написаното на етикетите 
на стоките?

А с какво латиницата помогна на Югославия 
да не бъде бомбардирана; и то от страна на уж 
единоверци?! . . .

Българинът по начало добре се справя с чуж-
дите езици, изучава и ползва на необходимото 
ниво международно приетите такива, освен това 
в никакъв случай не е шовинист спрямо когото 
и да било. Така че проблем с комуникацията не 
съществува. За изолация по езикови причини 
изобщо не може да се говори. Изтъкваните от 
“приобщителите” към Европа и Америка връзки 
между езикови и икономически проблеми са 
абсолютно несъстоятелни. Как тогава допре-
ди двадесет години стокообменът ни с тези 
страни беше десеткратно по-голям от сегаш-
ния?! И нима на някого тогава е минавало през 
ум да си позволи да поставя сегашните въпро-
си за промени в езика или писмеността ни? – 
въпроси от най-сакрално за всеки един народ 
естество! Просто, както видяхме, днес са приети 
на въоръжение по-префинени, но и доста по-
коварни и опасни методи за въздействие.

Не съществуват проблеми и по отношение на 
компютърната комуникация. Образно казано, 
работата на компютъра се свежда до единици и 
нули, до плюсове и минуси (ако щем – до скоко-
ве между две напрежения), и от нас зависи как-
во ще вложим в него. Необходимото програмно 
осигуряване отдавна е налице и всеки може да 
ползва всички съществуващи на Земята писме-
ности. Само неседналите пред компютъра не ис-

кат да видят и чуят, че в световната електронна 
мрежа на кирилица са оформени стотици хиляди 
страници, а не по-малък е и постоянният инфор-
мационен поток чрез нашата писменост. И това 
не пречи на никого! Все едно някой да твърди, 
че телефонът изисква общуване на точно опре-
делен език; иначе цялата комуникация се нару-
шава. (Ясно е, че всичко това няма нищо общо 
и с причините, поради които даден език добива 
статута на международен.)

Дори самият професор Ото Кронщайнер при-
знава, че един “български сътрудник успя все 
пак(!) да разбере и така да програмира компютъ-
ра, че той да може да възпроизведе един ръко-
пис с всяка завъртулка до най-неузнаваемото 
колелце  . . .” (Става въпрос за изследванията 
на старобългарските ръкописи. Виж статията на 
Велислава Дърева “Манифест на новото средно-
вековие – II” във вестник “Дума” от 20.10.2000 г.)

Симптоматичен се явява и фактът, изтъкван 
от председателя на “Интернет общество” Вени 
Марковски, че негласно се пречи важни програм-
ни продукти да бъдат преведени на български 
език. Ако постоянно говорим за пазарна иконо-
мика, то как ли следва да се тълкуват търговски-
те интереси на фирмата “Майкрософт”, превела 
операционната система “Уиндоус” на исландски 
език, при положение, че цялото население на 
Исландия е 280 000 души, докато само “интерне-
таджиите” в България са 650 000. (Виж статията 
на Вени Марковски “Бил Гейтс дава, пъдарят – 
не” във вестник “24 часа” от 21.07.2001 г.)

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

(От бр. 2)

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
 

  
 

 
В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"  
Български съответствия на това име са следните: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  

Ролина 2/1953,  Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  Роля,  Рела,   Релин,  
Релков,  Рельо,  Рельовски,  Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 3/1953,  
Руло,  Рульо XVII;   
Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   
Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 

 
ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ ΔΡΑ Ε  - летя нъск(а) о драже<летя нъска о драже = летя днеска, о 
драги!  

                                                 
25 Pokorny, J. Indogermanische etymologisches Wörterbuch, p. 765 

ΗΛΤΑ - жълта Както беше 
посочено по-горе, думата 
ЖЪЛТА е написана разделе-
но - първата буква  
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 (Ж) при 
основния текст, а ΗΛΤΑ (ЪЛТА) 
по периферията на диска на 
пръстена, тъй като не достиг-
нало място. За пръв път 
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  и 
ΗΛΤΑ са обединени в една 
дума от лингвиста Олсен, кой-
то тълкува погрешно тълкува 
тази дума като «злато».

И така, прочетен и изтълку-
ван на съвременен български 
език, текстът върху златния 
пръстен от Езерово е любовно 
послание от жена към люби-
мия съпруг, което гласи: 

ΡOΛΙΣΤΕΝΕ ΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ 
ΤΙ ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ ΔΡΑ
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В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"  
Български съответствия на това име са следните: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  

Ролина 2/1953,  Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  Роля,  Рела,   Релин,  
Релков,  Рельо,  Рельовски,  Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 3/1953,  
Руло,  Рульо XVII;   
Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   
Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 

 
ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ ΔΡΑ Ε  - летя нъск(а) о драже<летя нъска о драже = летя днеска, о 
драги!  

                                                 
25 Pokorny, J. Indogermanische etymologisches Wörterbuch, p. 765 

Ε Α ΔΟ 
ΜΕΑΝ ΤΙ ΛΕ

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
 

  
 

 
В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"  
Български съответствия на това име са следните: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  

Ролина 2/1953,  Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  Роля,  Рела,   Релин,  
Релков,  Рельо,  Рельовски,  Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 3/1953,  
Руло,  Рульо XVII;   
Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   
Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 

 
ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ ΔΡΑ Ε  - летя нъск(а) о драже<летя нъска о драже = летя днеска, о 
драги!  

                                                 
25 Pokorny, J. Indogermanische etymologisches Wörterbuch, p. 765 

Υ Π ΤΑ ΜΙ ΗΕΡΑ  

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
 

  
 

 
В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"  
Български съответствия на това име са следните: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  

Ролина 2/1953,  Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  Роля,  Рела,   Релин,  
Релков,  Рельо,  Рельовски,  Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 3/1953,  
Руло,  Рульо XVII;   
Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   
Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 

 
ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ ΔΡΑ Ε  - летя нъск(а) о драже<летя нъска о драже = летя днеска, о 
драги!  

                                                 
25 Pokorny, J. Indogermanische etymologisches Wörterbuch, p. 765 

ΗΛΤΑ
или на кирилица:
РОЛИСТЕНЕ АС НЕРЕНЕА 

ТИ ЛТЕА НЪСКО ДРАЖЕ А 
ДО МЕАН ТИ ЛЕЖИ П ТА МИ 
ЪЕРА ЖЪЛТА

Претълкувано на съвреме-

Николай Тодоров,  доктор по филология

Този район, който сега е твърдо част от Гърция, няко-
га е бил граничен... Той действително в ранно класическо 
време е бил зает от тракийски племена, варвари, които не 
са говорили гръцки език. Няма съмнение, че те наистина 
са говорели тракийски език,  почти еднакъв с  този, на 
който днес се говори в България…

Сър Колин Ренфрю, „Археология и език”

За бог Зевс – бог Живе, Орфей, 
пръстена от Езерово и античната 
българска книжнина

(Следва)

нен български език:
Ролистене! Аз, жена ти, 

летя днес от радост/ра-
достна (към теб) – вари-
ант: летя, днес, о драги 
(към теб), а ти легни до мен, 
по (време на) тази жълта 
мараня/в този слънчев = 
жълт ден.

По такъв начин, над-
писът от Езерово се 
състои от 18 български 
думи, от които само една 
думичка - нереня, не се е 
съхранила в съвременния 
български език и се възста-
новява чрез историко-линг-
вистичен анализ. Същевре-
менно в граматическо от-
ношение текстът е напъ-
лно идентичен със съвре-
менния български език.

Ако е вярно направеното 
от археолога Богдан Филов 
– а то  досега не е подлагано 
на  съмнение, - датиране на 
пръстена от Езерово с V век 
преди Христа, и като се вземе 
предвид, че текстът върху 
пръстена е написан на напъ-
лно разбираем от днешни 

българи език, налагат се 
следните изводи:

1. Тъй наречените „траки“ 
не са нищо друго, освен не-
посредствените предци на 
днешните българи, а тъй на-
реченият „тракийски“ език 
е стар български език. Или 
с други думи: През периода 
поне пет века преди Христа в 
Тракия, в региона Първомай-
ско (а и не само в този реги-
он, разбира се) се е говорило 
и пишело на български език. 

2. Езикът на „траките“, също 
както и езикът на съвременни-
те българи, е език от славян-
ската езикова група26, а старите 
българи не са нито тюрки, нито 
иранци, а са древен славянски 
народ.

3. Тези стари българи не 
само че са живели на Балкан-
ския полуостров векове преди 
Христа, но и са ползвали азбу-
ката, която днес неправилно 
(вж. цитата от Диодор по-горе) 
се нарича „гръцка“.

Горе казаното напълно 
съвпада с изводите на извест-

ния английски археолог сър 
Колин Ренфрю, направени въз 
основа на анализа на археоло-
гичния материал от Тракия27:

В свободен и съкратен пре-
вод: „ ...в източна Македония, 
където на едно място Мария 
Гимбутас и аз изкопахме от 
Ситагри керамика и други на-
ходки, които почти напълно 
съвпадат с тези, намерени 
на север в Българи – и то на 
два пъти. Първите са от мед-
ния век, около 4500 век преди 
Христа, а вторите са от 
ранната бронзова епоха, с две 
хилядолетия по-късно. Този 
район, който сега е твърдо 
част от Гърция, някога е бил 
граничен... Той наистина в 
ранно класическо време е бил 
зает от тракийски племена, 
варвари, които не са говорили 
гръцки език. Няма съмнение, 
че те наистина са говоре-

ли тракийски език,  почти 
еднакъв с  този, на който 
днес се говори в България, 
и чийто произход беше обсъ-
ждан по-горе.“

Естествено е да се очак-
ват възражения от историци, 
принадлежащи към школата 
на проф. Васил Златарски, а 
също и от привържениците 
на иранския произход на тъй 
наречените “прабългари”, че 
надписът върху пръстена от 
Езерово няма никакво отноше-
ние към историята на днешния 
български народ, тъй като в 
този период българи на Бал-
канския полуостров още е ня-
мало. 

РОЛИСТЕНЕ АС НЕРЕНЕА ТИ ЛТЕА НЪСКО ДРАЖЕ А ДО МЕАН ТИ ЛЕЖИ П ТА МИ ЪЕРА 
ЖЪЛТА 

Претълкувано на съвременен български език: 
Ролистене! Аз, жена ти, летя днес от радост/радостна (към теб) – вариант: 

летя, днес, о драги (към теб), а ти легни до мен, по (време на) тази жълта мараня/в 
този слънчев = жълт ден. 

По такъв начин, надписът от Езерово се състои от 18 български думи, от които 
само една думичка - нереня, не се е съхранила в съвременния български език и се 
възстановява чрез историко-лингвистичен анализ. Същевременно в граматическо 
отношение текстът е напълно идентичен със съвременния български език. 

Ако е вярно направеното от археолога Богдан Филов – а то  досега не е подлагано 
на  съмнение, - датиране на пръстена от Езерово с V век преди Христа, и като се вземе 
предвид, че текстът върху пръстена е написан на напълно разбираем от днешни 
българи език, налагат се следните изводи: 

1. Тъй наречените „траки“ не са нищо друго, освен непосредствените предци 
на днешните българи, а тъй нареченият „тракийски“ език е стар български език. Или 
с други думи: През периода поне пет века преди Христа в Тракия, в региона 
Първомайско (а и не само в този регион, разбира се) се е говорило и пишело на 
български език.  

2. Езикът на „траките“, също както и езикът на съвременните българи, е език от 
славянската езикова група26, а старите българи не са нито тюрки, нито иранци, а са древен 
славянски народ. 

3. Тези стари българи не само че са живели на Балканския полуостров векове 
преди Христа, но и са ползвали азбуката, която днес неправилно (вж. цитата от Диодор 
по-горе) се нарича „гръцка“. 

Горе казаното напълно съвпада с изводите на известния английски археолог сър 
Колин Ренфрю, направени въз основа на анализа на археологичния материал от Тракия27: 

 
 
 
 
 
 

 
  
В свободен и съкратен превод: „ ...в източна Македония, където на едно място Мария Гимбутас и аз 
изкопахме от Ситагри керамика и други находки, които почти напълно съвпадат с тези, намерени на север 
в Българи – и то на два пъти. Първите са от медния век, около 4500 век преди Христа, а вторите са от 
ранната бронзова епоха, с две хилядолетия по-късно. Този район, който сега е твърдо част от Гърция, 
някога е бил граничен... Той наистина в ранно класическо време е бил зает от тракийски племена, варвари, 
които не са говорили гръцки език. Няма съмнение, че те наистина са говорели тракийски език,  почти 
еднакъв с  този, на който днес се говори в България, и чийто произход беше обсъждан по-горе.“ 

                                                 
26 Почти всички думи от надписа имат съответствия в други славянски езици, ср. летя (летим, летите и 

пр.), рус. лететь, летим, летите и пр.; предлогът от (ср. рус. от вас, от него и пр.); съюзът а (рус. а он 
придет – бълг. а той ще дойде), до (рус. до этого, бълг. досега), мен (сръбск. мени се то чини, бълг. на мен 
ми се струва) 

27 Colin Renfrew, Archeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins, Cambridge University Press, 
p. 176 

26  Почти всички думи от надписа имат 
съответствия в други славянски ези-
ци, ср. летя (летим, летите и пр.), рус. 

лететь, летим, летите и пр.; предлогът 
от (ср. рус. от вас, от него и пр.); съюзът 

а (рус. а он придет – бълг. а той ще 
дойде), до (рус. до этого, бълг. досега), 
мен (сръбск. мени се то чини, бълг. на 

мен ми се струва)
  27 Colin Renfrew, Archeology 

and Language: The Puzzle of Indo-
European Origins, Cambridge University 

Press, p. 176

(Следва)

ЧЕТИВО С ПРОДЪЛ-ЖЕНИЕ (От бр. 2)



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

7

Основател: акад.  Атанас Панчев

Проектант на символа 
на вестника художник-
хералдик Христо Танев

Главен редактор
Петър Петров

Редакционен колектив:
Желяз Христов
Лияна Фероли

Адрес на редакцията:
1172 София
жк „Дианабад»
ул.  „Никола Габровски” №1
Хотел „Диана-1”, ет.  6, ап.  62

Тел.: (02) 962 16 85; 
 (02) 962 16 86; 
 (02) 962 16 87;
e-mail: kvantov_prehod@dir. bg
ISSN 1312-7063

Издателска къща
«Новата цивилизация» 
ЕООД, София

Първа Инвестиционна Банка 
АД, гр. София
IBAN: 
BG13FINV91501016554266
BIC KOD: FINVBGSF

Отдел Разпространение 
и абонамент: 0888 69 33 59
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

Автор на главата 
на вестника: Галина Фероли

www.  kvantov-prehod. org

Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат. 

КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

7

(Следва)

Знаменателна дата от кален-
дара – 21 .09. есенното рав-
ноденствие. Професорът оп-

редели дейностите по часове. Как ще 
сме облечени, кой в каква роля ще 

влезе, къде и кога ще се направи ритуалът в крепост-
та Монсегюр, още на 20.09 вечерта в симпатичният 
хотел, до който бяхме „ескортирани” от местните, 
каква чест, наистина сме в земята на добрите хора... 
Всъщност... Трудно беше кръговото движение и ня-
колко пъти шофьорите пропускаха изхода ...

Сутринта, десетина души играем паневритмия.  
Седем часа, безлюдно място,   слънцето не е изгряло, 
все пак  започваме в акомпанимент на малък касето-
фон. И тогава се появяват двама свидетели- местни 
хора, гледат известно време,  после си тръгват. Какво 
ли  мислят – странни хора в бяло танцуват в този ра-
нен час на – паркинг!

 Партнира ми  непозната за мен девойка  -тъмноо-
ка,  тъмнокоса,  не й знам името. Нещо бърка такта,  
но изиграхме една част от божествения танц. Заре-
дени сме с енергия и нищо няма да  препятства пътя 
ни. Голямата отговорност – да  стигнем до Бюгараш, 
а после и до Монсегюр, предстои.

 
От Каркасон преминаваме  в департамента Од-  ав-

тентичната страна на катарите. Посоката ни  е  град 
Кийан,  а след това – Източни Пиренеи, картата на 
любезните домакини от Каркасон ориентира  донякъ-
де,  никак не е лесно  да откриеш  малкото селце Бю-
гараш, под връх. Бугара .  Но както казват” с питане 
и Цариград се стига”.   Спираме при    бистра (малко 
кафене) и ресторантчета – друго по пътя няма,    на-
сочват  ни с усмивка, канят  на обяд,  навсякъде цари  
спокойствие и райска атмосфера. Тези малки пътища 
ги няма на  картата  и  никакви Джипиеси не помагат, 
като прибавим,  че шофьорите не  четат латиница ос-
тават   само командите – ляво, дясно,  направо и така   
напредваме към Бюгараш.

 От лекцията на професора научаваме:
Това селище е съществувало още в Х век като 

богомилско (обърнете внимание на името му – от 
бугр-българин) в подножието на връх Бугара – 1230 
м., в долината на р. Од – област Лангедок-Русийон.  
На научна конференция през 2006 година в Бълга-
рия, историкът от БАН Александър Мошев прави 
доклад, където доказва с факти силно  българско 
присъствие в Южна Франция. От първостепенно 
значение е намереното от него сведение, че вър-
хът „Бугараш” е свързан с богомилството в Бълга-
рия. За народа „бугрите” са били веселяци и рабо-
тяги, богато документирано от изследователят 
Христо Стойчев.

През 2012 са преброени 200 души – жители. За 
него се писа, че в знаменателната 2012 година (ко-
гато щеше да бъде края на света) там щяло да е 
единственото място в света, което да остане…) 
Внезапно Бюгараш станало толкова популярно, че 
разни чужденци, започнали да идват тук с желание 
да се заселят. Местната управа била сериозно уп-
лашена…, но нейсе, апокалипсисът не се случва.  По 
късно се прави и документалният филм „Бюгараш” 
от французите и испанците, където едно от ос-
новните лица става кметът, трезво мислещ мъж,  
успял,  заедно с жителите на градчето да устои на 
медиите.. 

По пътя разчитам много табели за всички посоки,а 
няма за  Бюгараш.

 Все пак пристигаме.  Единственият човек, който 
посреща нашата „богомилска делегация” е  дядо с 
каручка,  тръгнал   към полето.  Любезно ни показва 
откъде да мине автобуса за центъра . Но преди това 
внезапно спираме под в. Бугара, (легендата говори,  
че там идвали богомили да медитират и   виждали 
връх Монсегюр). Е няма да го изкачваме,  за да про-
верим достоверността?! 

 Групова снимка,  радваме се на природата и  вър-
ха, извисил се над нас – като Христос с разперени 
ръце... Косьо от Пловдив завързва малко българско 
знаменце на най-голямото дърво-орех. Същото зна-
ме ще  закачи и на 1.11. във Велики Преслав пак на 
орех (символ на мисловното), вече е решено. Косьо 
от Пловдив е интересен поклонник, малко говори,  
наблюдава професора, не иска да изпусне и дума. 
Впоследствие,  излъчва периодично по радио „Бей-
са Дуно” неговите беседи.

 Природата по нищо не се отличава от българска-
та – мирише на Балкан, откъсвам си стрък риган-  
ароматът е силен.Чувстваме се сякаш сме на родна 
земя – чисто и тихо.Пусто е  само синьото небе и 
тук там бели облачета, напомнят за невидимото им 
присъствие...

Най-сетне тръгваме към центъра на градчето, в 
далечината – останки от замък – вярваме, че е на 
богомилите,  местните казват – на катарите.

 Няма никакъв надпис пред единствената стена  
пред  нея добре подредена градинка и   кладенец, 
украсен  с цветя. Данчето  подканя за  разговор с 
местните. Оглеждам се, няма жива душа. Звъня на  
сграда-прилична на пансион – отваря  жена на сред-
на възраст и на въпроса ми дали знае нещо за ис-
торията на селището,  видимо притеснена бърза да 
приключи разговора с думите – „пет стаи са ми на 
ръцете, съвсем сама съм..” Видът и е уморен,  вътре 
има някакъв мъж  с куче, който не излиза… Първият 
ни опит за контакт – неуспешен!

 Оглеждам се – дано се появи някой! И ето като по 
поръчка. Срещу мен млад мъж-усмихнат, изненадан 
и очевидно зарадван от нашето внимание. На въпро-
сите ми – отговаря уклончиво, да имало  нещо като 
замък... Бързо сменя темата – „Защо не си купите 
мед от Никола,тук друго не се произвежда” и показва 
бурканите в ръцете си.  Много „отворен” предлага  на 
случайни  хора мед,  в полза на приятеля си?! В земя-
та сме на „добрите хора”.

Няколко жени  се отзовават на поканата и така 
попадаме в дома на Никола – странно обиталище – 
голям полутъмен салон, в дъното му пиано. Никола, 
казва нашият познайник, свири на пиано. Мрачен при-
земен етаж, доста студен. Обстановка,  която напом-
ня за зала, свързана с ритуали, може би този Никола 
е скрит катар, който организира  сбирки на тайното си  
общество?! Французите са доста подозрителни към 
всякакви секти,  имат закон, който ги забранява.

Мълчаливо благодаря за тази среща. Един от „до-
брите хора” ни доведе. Самият домакин не говори 
много,  гледа многозначително нашето женско бъ-
бриво общество и вероятно ни възприема по-скоро 
като клиенти за своя поостарял вече мед, отколкото 
за поклонници-катаро-богомили.  Видимо бързо иска 
да приключи срещата, подава бурканите с мед и при-
бира парите... Накрая ми подарява един, малко ще-
дрост, на фона на спечеленото.. А нашият познайник, 
прероденият брат на „добрите хора” довел ни тук, ви-
димо доволен  ме целува щедро. 

 Така завършва „мисията” - Бюгараш!
 На 67 километра от Бюгараш е заветният Мон-

сегюр. Селището се възвишава на 1207 метра над-
морска височина – най-високото в Pays d`Olmes,  от-
белязано за първи път през ХІІ век, като собственост 

на фамилията Перей.  През 
ХІІІ век, общността на катари-
те от Лангдок, моли Раймонд 
дьо Перей да възстанови за-
мъка и да  пригоди за отбра-
на острият скалист връх ( на 
окситански - пок).

 Разказът на професора ни 
подготвя за ритуала – най-от-
говорната част от пътуването 
с кратка беседа:

* Монсегюр става кре-
пост на катарската църк-
ва и убежище на федите 
(сеньорите, които са били 
лишени от правата си 
като феодали, по време на 
Кръстоносния поход, заради 
връзката им  с катарите ). 
Така че  към замъка изграж-
дат крепостта,  която слу-
жи за отбрана.   Създава се 
катарското село,в подно-
жието на  върха,извън кре-
постта, Около 600 души жи-

веели там..
След клането в Безие започва една дълга серия 

от трагически събития, които  в период от 30 го-
дини потопили Окситания в кръв и огън.

В нощта на 28 май 1242г.,  единадесет инквизи-
тори от Авиньоне са убити по заповед на федите 
от Монсегюр. Това събитие  предизвестява края 
на Монсегюр, защото гневът на папата задължа-
ва кралят да започне обсада на Монсегюр през май 
1243г. начело с  Юг де з` Арси. Обсада  от 10 000 
армия срещу 200 посветени, сред които и  графиня 
Есклармонда.. 

 *Мога да допълня чутото с  информация от 
книгата на Морис Магр „Магьосници, ясновидци,  
просветлени”там  уточнява,че има две Есклармон-
ди- „Есклармонда дьо Фоа превърната в легендарна 
фея, в папеса с посребрени коси. По тялото й имало 
толкова бръчки, колкото били катарските мъченици,  
била божествената мъдрост, която преминава през 
човешка форма, само за да се пречисти и да се из-
виси в йерархията на божествените мъдрости. Тук 
се появява и втората Есклармонда-племенница на 
първата-Есклармонд д`Алион, извънбрачно дете. Тя 
била дъщеря на Роже Рамон, който бил смел ловец, 
загубил се в равнините на Ариеж, докато преследвал 
огромен вълк. Накрая успял да го залови, отрязал 
главата му и търсейки подслон съзрял порта, която 
водела към женски манастир. Заковал главата на 
вълка на тази порта, влязъл в манастира, вечерял с 
игуменката и тъй като била млада и красива преспал 
с нея. На сутринта си заминал. 

Игуменката родила близнаци – Лу (на фр. е.- вълк) 
дьо Фоа, кръстен на подвига, извършен от баща му 
в нощта на неговото зачеване и Есклармонд, която 
редом с брат си щяла да се превърне в героиня на 
последните албигойци.Тя се биела сред хълмовете, 
снабдявала с храна обсадения Монсегюр, палила 
нощните огнени сигнали, чрез които общували отдел-
ните групи катари и редом с овчарите бутала камен-
ните късове, които хвърляли от скалите, за да смажат 
войниците на краля.” 

СТРАНИцА НА

ЧИТАТЕЛЯ
Седми ден от 
пътуването

Откъс от книгата на Евелина Тодорова „Небесни хора“
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От стр. 4

ИК „НОВАТА цИВИЛИЗАцИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  
“Колхида”, “Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български 
книжици", “Нова епоха”, "Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и 
от книжните борси “Болид“ и “Искър“. Книгите можете да поръчате и 
в нашия интернет магазин: www.kvantov-prehod.org и да бъдат доставени 
с куриер на посочен от вас адрес.

чистите и мощни извори на природата, като градивно 
творчество на идващото велико бъдеще.

- В края на днешната епоха, обаче, хората 
трудно долавят наченките на новите сили, а по-
скоро са потопени в залязващите стари…
- Именно затова Паневритмията е нужна, защото тя 

е в хармония с изгряващите в живота и човека нови 
сили, тя е техен музикален и пластичен израз. А е 
съвсем естествено, както казва Учителя Петър Дънов, 
изгряването да прилича  на новородения, който е още 
слаб, безсилен, но пък на него принадлежи бъдещето. 
Важното е да успеем да доловим и подтикнем изгря-
ващите сили, да създадем условия те да се проявят. 
И тези сили са доброто /непоклатимата канара/, спра-
ведливостта /доброто разпределение на физическите 
и духовните блага/, разумността /целесъобразността/, 
хармонията /целостта с разумния живот/, братството /
взаимопомощта в единния организъм/, свободата /не-
обятността на Духа/ и космичната любов /Изворът на 
всичко/. 

ПЕТЪР ДЪНОВ 
ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА

Законите на Паневритмията са написани в цялата Вселена. 
Паневритмия съществува в цялата Природа. има една хармония 
и ритъм в цялото Битие. Целият Космос е проникнат от музика, 
движение, съчетани в едно цяло. Това именно е Паневритмията.

Паневритмията е наука за приемане разумните движения в природата.

При Паневритмията човек посреща и възприема Божественото и 
мощното, което гради Вселената, и отива да работи за великата идея 
на живота.

Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и 
умствените функции на човека и е съчетание на човешките мисли, 
чувства и действия.

Всички напреднали народи и раси – Шестата раса, която иде, 
ще бъдат изразители на Паневритмията, при която се изисква 
едновременно човек да мисли, да чувства и да се движи хармонично. 
Паневритмията трябва да се приложи във възпитанието на индивида, 
обществото и човечеството.

При Паневритмията се поставят в движение всички геометрични 
линии: прави, криви и смесени.Всяка линия има влияние върху 
съзнанието и извиква към живото нови сили в човека – физически и 
духовни.

Силата на човека стои в концентриране при гимнастическите  
упражнения и когато ги правим с Любов, със сърце, а не механично, 
Живата природа взема участие в движенията ни. Тя гледа има ли 
ритъм и ако няма, не взема участие и тогава всичката ни работа отива 
напразно.

Из том ІІ „Акордиране на  човешката душа”, архив на Боян Д. Боев, 
издателство Бяло братство, София 2000 г. 

Мариана Праматарова

Село Иваново се намира 
близо до град Русе и е извест-
но с шестте си скални църкви 
и параклиси, включени в спись-
ка на световното културно на-
следство ЮНЕСКО. Скалният 
манастир „Св. Архангел Ми-
хаил” е основан през 20-те го-
дини на 13-век от българския 
монах Йоаким, който дошъл 
в България от Света гора и 
обучен в аскетизъм основал 
исихастката обител по вре-
мето на бьлгарския цар Иван 
Александър. Манастирът има 
сложно устройство - обединява 
няколко комплекса от скални 
помещения.

Църквата „Св. Богородица”  
е основна част от исихасткия 
скален манастир „Св. Архан-
гел Михаил” и е достъпна за 
посетители. Намира се на 38 
метра височина, има две поме-
щения и параклис. Създадена 

- Щом Пътят е предначертан, значи все 
повече ще се сънастройваме с този  ритъм на 
Целостта…
- Вярвам в това. Радостното е, че доста лекари, 

учители, психолози, хора работещи в областта на на-
уката, спорта, открито, ясно, точно, горещо я препоръ-
чват, след като са направили съответните изследва-
ния, убедили са се в нейното въздействие. Самата 
аз съм преминала през много курсове на обучение 
по Паневритмия, семинари, на които продължаваме 
да разглеждаме, обсъждаме, усъвършенстваме в об-
ластта на теорията, практиката, в дълбокия вътрешен 
смисъл на упражненията, дадени от Учителя Петър 
Дънов. Доста учители, родители, ученици вече знаят 

за Паневритмията, гледали са я на живо 
– в градовете, където се играе и на Рила 
- при седемте езера, по Интернет. И все 
повече са младите хора, които я играят и 
искат да играят. Присъединяват се и цели 
семейства. Вече се знае какво голямо чудо 
и духовно богатство е да посрещнеш из-
грева на слънцето, да дишаш „праната” от 
въздуха, да се сродиш с живата Природа, с 
прекрасната музика… Това  най-голямото 
богатство за нашето тяло, за всички клет-
ки, удове, системи, за ума ни, за нашето 

сърце, което започва да бие с пулса на Вселената.

- Чудесно е и това, че ти продължаваш да се 
отзоваваш на поканите да водиш курсове по 
Паневритмия за възрастни и за млади. Така 
попадна и при нас в Кърджали.
- Да, продължавам да го правя.Обучавала съм деца 

на възраст от четвърти до седми клас за по няколко 
години, ходили сме на лагери през лятото.  И е много 
удовлетворяващо да видиш как тези деца стават по-
здрави, организирани, уверени, дружелюбни, как на-
маляват агресивността, развиват творческите си за-
ложби… Как се променят, как познават истинското, ду-
ховното приятелство. Как едно крехко момиче, лежало 
в гипсово корито, заради изкривяване на гръбначния 
стълб, успя да се справи с проблема на гръбнака си. 
Сега е вече голяма девойка, замина за чужбина, къде-
то учи и там продължава да играе Паневритмия.         

Дано и в Министерството на просветата се осъзнае 
чудото на този космичен танц и той да се въведе като 
Свободно-избираем предмет /СИП/. 

 Но засега, както казва Учителя, “новото винаги 
идва в стълкновение със старото, но то няма как да 
не дойде.

Интервюто взе: Лияна Фероли  

22 март – влизане в пълнотата на Божията хармония
Паневритмията събужда Божественото 
естество на човека и подготвя пътя 
за идването на шестата раса

е с финансовата подкрепа на 
цар Иван Александър и на една 
от фреските са изобразени кти-
торите - цар Иван Александър 
и царица Теодора, които дават 
кесия на Богородица. По вре-
мето на българския исихазъм 
повечето църкви носят името 
на Божията майка. Великолеп-
ните стенописи в църквата са 
дело на зографи от Търновска-

та школа и са най-значимото 
запазено постижение на 
българското средновековно из-
куство. Сцените изобразяват 
библейски сюжети, повлияни 
от исихазма и предадени с не-
повторимо майсторство. Неиз-
вестните майстори сътворяват 
блестящи образци по стените и 
тавана на църквата. Живопис-
ните фрески са силно въздей-
стващи, колоритни, наситени с 
ярки образи. Богатството от ба-
гри и художественото изпълне-
ние на стенописите въвеждат 
посетителя в духовния свят на 
българина. Композициите по-
казват Преображение Исусо-
во, Целувката на Юда, Пророк 
Св.Арон, Христос на сьд, Обе-
сването на Юда, Поругание 
Христово и др.

Исихасткият скален мана-
стир „Св.Архангел Михаил” е 
бил важен духовен и книжовен 
центьр през 13-14-ти век.

С името на монаха Йоаким 

се свързва и средновековния 
град Червен, който е един от 
най-важните църковно-култур-
ни, военни и административни 
центрове по време на Второто 
българско царство /12-14 в./. В 
Червен са разкрити крепостни 
стени, средновековен замък, 
обществени и жилищни сгради, 
улици и проходи за снабдяване 
с вода, но най- впечатляващо-
то са 13 -те открити църкви и 

запазената триетажна крепост-
на кула. Разкрита е и Епископ-
ската църква /Митрополията/, 
кьдето митрополит е бил Йоа-
ким. Строгият аскет Йоаким е 
един от най-големите духовни 
водачи на България. По не-
гово време крепостта Червен 
е и важен книжовен център. 
Провъзгласен е за Търновски /
Български/ патриарх и е кано-
низиран за светец.


