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Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ 
ПРЕХОД

АбонАмент зА 2017 Г.
Всички желаещи да се абонират 
за в. "Квантов преход", каталожен 
№618, могат да го направят във 
всички пощенски клонове в стра-
ната.
 Абонамент
за 3 месеца - 3.00 лв.;
за 6 месеца - 6.00 лв.;
за 12 месеца  - 12.00 лв.

За контакт: 0887/081 959 
Е-mail:  kvantov_prehod@dir.bg

Абонамент може да направите 
и в "Доби прес" еооД: 

тел. 02/963-30-81 и 02/963-30-82.

От Редколегията

Светът е, казвам, сине, много засукан и заплетен, за да по-
знаеш ти кое е за хубаво и кое - за лошо.“

В ония – младите – години бях деликанлия, буйна кръв. Не 
бях едро, ала яко. Мартинката ми лаеше на гърба, в пояса - 
нож до нож. Два ли, три ли бяха, не ги помня, а ливорверът – 
ей тука, на кълката. Всички ме знаеха, че не си поплювам, та 
щом някой се наканеше да си краде жена - викаха мене. Жене-
нето не ставаше тогава с кандърми - в ония мъжки времена.

Много жени съм влачил, ама тая, агов, се окачи на сърцето ми, 
ербап жена, където и да я побараш
– жена и артисва!
... Още я помня и съжалявам. Ама нали ти казах – едно е да ти 
се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто – да го 
направиш.

(„мъжки времена”)

– Стига съм мислил! Ще спя!
– Ще спиш, ама не можеш – реже ме право в очите най-високата 
и ясна звезда, – че ти е червива съвесттаа! Женен си четириде-
сет години, а я кажи, едно хоро изигра ли на жена си? Посегна 
ли да я погалиш поне веднъж? Да й пошепнеш в ухото една лю-
бовна дума, както си пошепнаха овцата и коча?
– Да съм аз на твое място и на твоите години, че да видиш 
какво става! Ще се върна в село, ще мина през кръчмата, ще 
мушна в пояса две шишета гъмза и ще се върна в къщи при 
жената за вечеря. „Давай, жено – ще й кажа, – да поядеме, а 
че да се чукнем по чашка за твоята хубост и за твое здраве!“. 
Ше й помогна след това да раздигнем софрата. „Заповядай, 
мила жено, да полегнеш, сърчицето ти малко да постопля!». 
Женско сърце лесно се топли. Не ти трябва огън и пламък, 
не ти трябва борина, всичко става от лесно по-лесно, иска 
се хубава дума само да й пошепнеш в ухото, както кочът го 
направи с овцата.

(„мерак”)

Питаш ме как се казвам... Благодаря ти, благодаря! Аз една 
година вече съм в този град, всеки ден - кажи-речи - сядам на 
тази пейка и досега никой не ме е попитал как се викам. Ама 
ни-кой! Ти си първият и затова ти благодаря. Да си жив и здрав 
и на мойто положение - дай си боже - никога да не дохождаш!
Да съм гладен и жаден – не! Ако ме гледаш отвънка - всичко ми 
е пълно и равно. Дъщеря ми - женена, живее си в село, детето 
й – здраво, мъжът й - председател, синът ми е в министер-
ството, дето се вика, първият помощник, инженер с диплома 
като чаршаф, с автомобил го вземат и връщат. Жена му - 
докторица, на заплата, къпят се в порцеланово корито. Яде-

Дивите 
хора на 
Николай 
Хайтов

нето ми - ядене, креватът ми
– креват, сам в стая и пак съм зле, зле и зле, та няма накъде! 
Ударил съм назад, отмалявам и се стопявам. Не ми се яде, не 
мога да заспя и все ми се въртят разни шашави работи в акъ-
ла, а пък няма на кого да кажа... Кажа ли - изнамират ме за луд.

Затварям, значи, прозореца и турям главата под чучура! В 
това намирам сега-засега едно спасение. И в още едно: да си 
взема очите и да бягам! Пръст ми се иска да подишам, рохкава 
и топла - жива пръст! Само че с Кира да приказвам, все едно е 
да говоря на хладилника. Не че е лошо момчето ми - здраво е, 
работно е и честно, ама, да речеш, не се е мътило в майчин 
корем, а във варел, та не мирише на човешко мляко, а на бензин! 
Няма, значи, за какво да си говорим. Само една бележчица ще му 
напиша:
– Кирчо, заминавам си в село. Дърветата, Кирчо, се пресаж-
дат и пренасят, докато са млади. Ти ме доведе в града, насади 
ме, дето се вика, на стари години, ала коренче си нямам, сине! 
Корена ми е в село, та отивам да си го намеря, инак ще завехна, 
ще изсъхна и ще влезна в гроба с отворени очи. Прощавай, сине, 

и не ме търси!
Аз ще цепя за Широка лъка, а 
ти... ти карай за Багдад!
Баща ти: Гатю

(„Дърво без корен”)

Всеки си има по една орис-
ница, моите трябва да са 
били две! Цял живот едната 
рови да ме закопава, другата 
ме възкресява... Цял живот! 
Отпреди да съм се още родил!
Ама ще кажеш: „Как е възмож-
но?”
Това, дето главата ми е кри-
ва, то е от петите на баба. 
Мъчила се баба да ме смачка, 
докато съм бил още в корема 
на майка ми, защото майка 
ми забременяла два месеца 
преди да се ожени с баща ми 
и щяла работата да излезне 
наяве. Проснала я на пода и 
мачкала я, мачкала я, майка 
ми свяст загубила, а на мене - 
нищо! Само главата ми дето 
малко се размазала.
Такива, дето рано се раждат, 
в нашето село им викат “ран-
ници“ и те опират пешкира на 
бащите и на майките. Всички 
ги гледат с едно око, като че 
ли те са криви, дето рано са 
се родили. На мене затова ми 
е вървяло все накриво.

Първо на първо, майка ми не 
давала от нейното мляко да 
бозая, че съм я уж хапал, и ако 
не била леля козьо мляко да 
ми дава, да съм си бил зами-
нал от тоя свят, преди още 
да проходя. Пет години не бях 
навършил - и хайде в балкана, 
при овцете, да не ме гледат 
хората в село, да не наумявам 
никому за греховете на тат-
ко и мама.

(„засукан свят”)

До нАЧАЛнИКА 
нА мИЛИЦИЯтА

Другарю началник,
Явил се е един мошеник в се-
лото ни – ни началник може 
да му внуши акъл, нито мили-
цията може да се разправи с 
такъв дебелоглав. Неговата 
глава не увира от нищо, за-
щото е букова. Не дори и бу-
кова, а мешова. И тая глава 
се казва Вранко Йотов, дето 
откраде иконата на свети 
Димитър и я продаде на лега-
цията за 6000 лева нови пари!

(„букова глава”)

Избрани откъси от „Диви разка-
зи”, Николай Хайтов, 1967 г.

15 години без големия български писател, драматург и публицист
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Изследвайки човека като 
биологично активно съще-
ство при реализацията му 
ТУК и СЕГА на Земята, може 
да се констатира :

1. На физическо ниво ге-
ниалният Творец ни е предо-
ставил всичко необходимо 
за нашето оцеляване, стига 
да можем да приложим на-
шето духовно зрение, за 
да видим наистина какво 
ни е необходимо за нашето 
хармонично съществуване. 
Това е определено от наша-
та православна религия като 
понятието - Надежда, а от 
кибернетична гледна точка 
може да се формулира като 
ХАРДУЕР (някои го наричат 
човешки БИСКАФАНДЪР), 
като част от общото поня-

тие среда (за някои древ-
ни мъдреци пет елемента), 
включващи екологично чи-
ста земя, животни, растения 
и хора, живеещи в мир и по 
законите на безкористното 
служене и единното съзна-
ние на любовта. Нашия чо-
вешки биокомпютър може да 
се разглежда като автоно-
мен самоусъвършенстващ 
се изкуствен интелект. За 
съжаление човечеството 
превърна своят физически 
живот в БОРБА за никому 
ненужните, измислени от 
нас пари, власт и слава, ко-
ето ни отклонява от нашата 
предопределена еволю-
ция и води до изкривяване 
и прекъсване на правата и 
обратна връзка с висшите 

космически йерархии, които 
ни водят и пазят от нашите 
неразумни действия пора-
ди неправилно приложение 
на нашата свободна воля. 
Нашето несъвършенство и 
нечисто съзнание  поражда 
шумове и неразбиране на 
информацията по канали-
те на връзка, както и недо-
статъчната концентрация 
при работата ни в среда на 
хаос и електронен смог, пре-
чи да разберем това, което 
ни се казва и ни отдалеча-
ва от личната ни програма, 
създадена за нас от Творе-
ца. Появяват се признаци на 
дисхармония, стрес, боле-
сти, а когато разберем при 
втория 21 годишен цикъл на 
възрастта-самоосъзнава-

нето (след 42 години) ,че за 
нищо не ставаме, сами си пу-
скаме програмата за самоу-
нищожение. Чрез възможно-
стите за работа с нулевото 
поле можем да премахнем 
линейните връзки на причи-
на и следствие, потвърдено 
от Квантовата физика и да 
направим квантов преход в 
правия път по вертикалата 
на своето еволюционно раз-
витие. От нас зависи дали 
да останем пътя на живите 
мъртъвци във физическия 
свят, за които живота е БОР-
БА и преминаването към 
пранично дишане е задъ-
лжително, а праничното 
хранене – НЕДОСТИЖИМО 
(което ние сами можем да 
определим биолокационно 

по 100 процентната скала 
и е обикновено много под 
80.5).

2.Душевното ниво на ре-
ализация, което може да се 
определи като ВЪЗМОЖ-
НОСТ за права и обратна 
информационна връзка с 
нашите духовни водачи и 
пазители на информаци-
онно ниво, в следствие от 
това , че сме хибрид между 
материя и дух. Усъвършен-
стването (изчистването и 
увеличаването на каналите 
на права и обратна надеж-
дна връзка) и разширяване 
на обхвата на енергийни и 
информационни взаимо-
действия с висшите духовни 
(нематериални от човешка 
гледна точка) същности, ко-

Еволюцията на нашата Слънчева система 
винаги се е движила най-вече от активността на 
небесното ни светило. Слънцето е основният 
носител на РАм - една от основните 
елементални енергии и субстанция на огъня,  
ръководена от саламандрите. Не случайно, 
пророкът на арийците, първожрец на друидите 
и вожд на Арийската раса се казва РАМА. Както 
и съвсем не е случайно, че Българският циклов 
календар е свързан с еволюцията на Слънцето.
Човешката еволюция също е в пряка зависимост 
със слънчевите цикли. Тъй като Бог е Светлина 
и Истина, а ние сме нейното отражение, 
същността ни също има огнена природа и тя 
пряко кореспондира с Главния Източник, с 
Извора на Светлината. Затова е много важно 
да познаваме своя произход и да се научим 
съзнателно да влияем върху интензивността 
и дефицита на Светлината. Да си изграждаме  
чрез “тока” на свещеното познание правилните 
психически настройки, които имат огнена същност. 
И да разберем най-после, че  идващия към 
нас светлинно-информационен поток най-
много се затруднява от консервативните 
отношения, недоверието, насмешката, от 
липсата на приемане и доверие в божиите 
намерения, които ръководят света. За да 
можем да превърнем вложения в нас Божий 
образ в Негово Подобие – тоест, отражението 
в реално проявление, защото сме сътворени 
по образ и подобие на изначалния Творец 
и притежаваме всички основни качества 
на този Източник, породил всичко. За да се 
постигне сътрудничество, хармония между 
светлите енергии, да настъпи така нужното ни 
просветление. Да няма  разложение и прегради 
пред възприятията ни.
Въпреки че сега слънчевата активност спада, 
се наблюдават доста драстични климатични 
промени. Тези дни те бяха наречени „жестока 
аномалия” от климатолога доц. Георги Рачев.
На 18 юни в София, в резултат от циклона 
„Кончита”, термометрите се вдигнаха до едва 15 
градуса, студено беше в цялата страна, при това с 
проливни дъждове. Заснеха смерч край Казанлък. 
Буря с градушка наводни София, спря трамваи. 
На много места имаше жълт код за силен вятър. И 
отново се стигна до 30 градуса.
Слънчевата активност, изразяваща се с 

промените в количеството излъчена енергия 
от Слънцето, се проявява в различни 
циклични периоди, от които най-добре е 
изучен 11-годишният цикъл на слънчевите 
петна. Сега, освен със слабата си активност, 
Слънцето се отличава и с аномалии в промените 
на полярността на магнитните си полюси. 
Обикновено северният и южният магнитен 
полюс едновременно сменят полярността си 
на всеки средно 11 години и това съответства 
на продължителността на слънчевия цикъл. 
В рамките на този процес магнитните полета 
значително отслабват и се появяват отново, когато 
полярността се е „преобърнала“.
Някои учени, изследващи тези процеси, смятат, 
че най-вероятният сценарий за поведението на 
слънчевата активност през 21 век е настъпването 
на свръхвекови минимум който би довел до 
логичната последица от застудяване, понеже 
слънчевата активност в текущия 24-ти слънчев 
цикъл вече е достигнала своя максимум и започва 
да отслабва. Това означава, че сегашният слънчев 
цикъл е станал един от най-ниските за цялата 
история на наблюдения и близък до рекордния 
минимум на Далтон, казва Сергей Богачев от 
Лабораторията за рентгенова астрономия на 
Слънцето към Физическия институт „Лебедев”. 
Има и мнение, че слънчевата активност през 
следващите 20-30 години може рязко да се 
снижи, а следващият, 25-и слънчев цикъл да бъде 
значително по-слаб или дори да бъде пропуснат. 
Но учените не са единни в това, дали ще настъпи 
глобално затопляне или глобално захладяване. 
Няма единно мнение и  дали настоящата 
слънчева депресия има шанс да излезе от 
надвисналия минимум. Но ако се окаже, че 
Слънцето преминава през един от най-ниските си 
цикли, които са съпровождани с резки промени 
на климата на земята, можем да очакваме 
още по-драстични промени  и в еволюцията на 
планетата, на живота.
Но каквото и да стане, едно е сигурно, че 
днешното време на кардинални промени е време 
на големи енергийни колебания, които ще 
доведат до изпълнението на божествения 
план.
Такива енергийни колебания, оприличени с т.н. 
Танц на Слънцето, се случват доста изразително 
в деня на лятното слънцестоене /21 юни/ и 
последващия го Еньовден /24 юни/.

Като един мистичен и култов връх на 
възлизане към бога, Еньовден /24 юни/ стои в 
българската традиция редом с Коледа, Великден, 
Гергьовден, тъй като е най-високата точка на 
жаждата за светлина. От този най-светъл и 
чародеен момент, който е и най-дългият ден 
и най-късата нощ, разделящ годината на две 
равни части, започва упадъкът на слънчевата 
сила. Затова, не случайно, древните ни предци 
са му засвидетелствали особена почит, тъй като 
Слънцето за тях е било синоним на живота. Това е 
било почит към живота, възкръсването, топлината, 
огъня, към лечебната му и окултна сила и 
оплодотворяващата му, пречистваща и магическа 
мощ.
Не случайно Еньовден е и денят на родения 
само шест месеца преди Исус – Йоан Предтеча. 
На родения на този слънчев връх било отредено 
да предизвестява идването на Исус. А на деня, 
на който се е родил – да се превърне в един 
Предтеча на живота след смъртта, който 
преминава през мрака, за да го освети и 
оживотвори.
Нашите предци траките са имали тази 
способност за управление на безсмъртния 
човешки дух, която е била особено силна в 
т.н. от тях “свещено време”, когато божеството 
периодически се презарежда с енергия. Именно 
тогава по-лесно се преодоляват веществено-
енергийните проявления на биологичните 
процеси и има много повече начини за навлизане 
в абстрактното, безкрайното, за навлизане в 
дълбочините на съзнанието.А най-благодатното 
време за навлизане в “работилницата на 
духа и на природата”, наричана от древните 
българи Анима Мунди са дните на пролетното 
равноденствие, на лятното слънцестоене и 
най близкия до него Еньовден, най-магичния 
и любовен ден. Чрез познанието си за тези 
дни нашите предци са ни завещали, че всичко 
значимо, нравствено и красиво в битието е 
свързано с ръзцъфтяване на ума, волята, вярата 
и сърцето, с оплодените надежди, с оплоденото 
въображение. Че тази възбуждаща енергия на 
силовите полета се казва баланс-хармония. Че 
е съвсем естествено преди нея да се премине 
през различните полюси и колебания. Дори и през 
вратата на смъртта, за да се отиде във вечността.

Лияна Фероли

РЕДОВЕ НА 

ЧИТАТЕЛЯ
Човекът като сложна биокомпютърна самоинформираща се, 

самоенергизираща се, самоконтролираща се, саморегулираща 
се и саморегенерираща се автономна биологична система

Най-благодатното време за навлизане в “работилницата на духа и на природата”

Време за силово и енергийно презареждане, на 
големи енергийни колебания, които ще доведат 

до изпълнението на божествения план
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Настоящата публикация 
се спира върху един изсле-
дователски проблем, който 
досега не е разработен до-
статъчно. Той се отнася до 
изясняването на първите 
монети, разглеждани като 
културни ценности. Както е 
известно, съществува тезата, 
че на Балканския полуостров 
първите, които са изработва-
ли монети, са древните гърци 
и досега преобладава необо-
снованото становище, че на-
селението на древна Тракия е 
възприело от древните гърци 
технологията и семантично-
то възприемане на първите 
модели и форми на монети. 
Ето защо, разглеждайки мо-
нетите като културна ценност, 
по-точно като информацион-
но-документално наследство 
в настоящото научно съоб-
щение правя опит да изясня 
няколко въпроса: Първо - кои 
са първите етнически общ-
ности, които изработват мо-
нети; Второ - как тези монети 
могат да бъдат интерпрети-

рани като културна ценност 
и трето каква е връзката с 
определянето значението на 
тези монети за формиране-
то и изясняването на  соци-
окултурните ни представи за 
античното население на Бал-
канския полуостров. 

Разглеждането на моне-
тите като информационно 
документален феномен, 
като културна ценност дава 
възможност да изясним ет-
нокултурната характеристи-
ка на първични форми на 
държавни образувания през 
античността и по този начин 
да изясним не само харак-
тера на парично-търговските 
взаимоотношения, но и ет-
нокултурните специфики на 
членовете на общността, в 
която се извършват парично-
търговските взаимоотноше-
ния. Ето защо в настоящото 
научно съобщение аз раз-
глеждам всички известни до-
сега монетни форми, в които 
е представен един типично 

древно български етнокулту-
рен и етно-религиозен фено-
мен – Орфей и всичко, което 
е свързано с езотеричното и 
религиозно философско Ор-
феево  учение. Орфей и не-
говото учение има безспорно 
български етнокултурен про-
изход. 

Представям и известни до-
сега няколко монетни форми, 
на които е изобразен Орфей. 
Тези монети са датирани от 
началото на 2-и век и ми да-
ват основание   да поддъ-
ржам тезата, че не древните 
гърци, а древните траки са 
изработвали първите монет-
ни форми не само в Европа. 
Разглеждането на монетите 
като културно-исторически 
ценности и прилагането на 
културономичния подход ми 
дава основание да защитя 
разбирането, че древните 
български предци са носите-
ли на традиционните култур-
ни практики.

Здравко Ковачев

РЕДОВЕ НА 

ЧИТАТЕЛЯ
ето е резултат от системна 
и целенасочена дейност на 
предишните поколения за 
тяхната съзнателна еволю-
ция, както и на самия инди-
вид тък и сега, определя со-
фтуерното ниво на нашата 
биоенергоинформационната 
система в Космическата Но-
осфера (според академик 
Вернатски или Акашевите 
записи на древните индуски 
мислители, където са отраз-
ени всички биологични про-
цеси). В нашата православна 
религия това включва поня-
тието ВЯРА в Бога (твореца) 
и предполага възвишен на-
чин на живот.

От чистотата на канала 
за права и обратна връзка 
и надеждността на нашия 
биокомпютър зависят само-
контрола на нашите мисли, 
а от там и постъпки и дела, 
съобразно уникалната ни 
възможност за приложение 
на свободната ни воля и в 

зависимост от тях, ние сме 
в правия път като бъдещи 
творци или управляващия 
ни биокомпютър зацикля и 
нашата биоенергия отв на-
празно.

Поради ниската чистота 
и честота на вибрациите на 
нашето тяло, то синхрон-
но привлича негативизми и 
става гостоприемник на ни-
ски същности, които ни из-
ползват за свои користни 
цели(бактерии, вируси, гли-
сти и още десеки хиляди дру-
ги). Цялата наша биоенерго-
информационна система се 
използва за чужди на наше-
то еволюционно развитие 
цели, които ни правят живи 
мъртъвци и роби във физи-
ческия свят и мъртви души в 
душевния/информационния/ 
свят поради липса на енер-
гия и истинска информация. 
Макар да имаме висок про-
цент пранично хранене, ние 
сме енергоинформационно 

гладни, взимаме неверни ре-
шения и правим неразумни 
постъпки и действия, за ко-
ито след критична преценка 
направена даже и от самите 
нас по отношение истината, 
на времето и пространството 
съжаляваме. 

3. Духовната човешка ре-
ализация тук и сега зависи 
от надеждността на рабо-
тата на нашата интуиция 
(уникалното възприемане на 
специално подготвената и 
хармонична за нас информа-
ция ), която определя и изпъ-
лнението на нашата предо-
пределена мисия на Земята, 
като творец и сътворец на 
твореца (защото ТУК  и СЕГА 
на Земята, няма нищо слу-
чайно!). В зависимост от 
синхронната ни работа като 
колективи от хора, работещи 
под ръководството на възви-
шени разумни същества, 
които имат възможност да 
следят и контролират вся-

ка наша мисъл и действие, 
след като приложим възмож-
ността за свободна ВОЛЯ, 
ние преодоляваме поредни-
те изпитания, трупаме опит в 
Космическото училище Земя 
и вървим по пътя на предо-
пределената ни еволюция. 
Това се отнася само за тези, 
които се интересуват от не-
обикновеното, като търсачи 
на истината, безпристраст-
ни наблюдатели (поетично 
казано-сетивата на Бога) и 
изследователи на себе си, 
обществото, планетата Земя 
и Космоса.

Многобройните примери 
за самоосвобождаването на 
хора  от материалните око-
ви на автоматизираните си-
стеми на нужда от храна и 
вода, управление на  някои 
от подсъзнателните систе-
ми на нашия биоскфандър 
като другото дишане, друго 
хранене (балансиране на 
енергиите), невероятните 

от медицинска гледна точ-
ка „спонтанни изцеления” 
като това на изследовате-
ля на човешкия мозък Джо 
Дасена, който регенерира 
сам за 9 месеца своето тяло 
след тежка автомобилна 
катастрофа, потвърждават 
нуждата за създаване на 
нова парадигма за възмож-
ностите на хармоничния чо-
век на 21 век да управлява 
своят биоскафандър и даже 
обкръжаващите ни природни 
стихии и реалността, както 
и хармонично вписване в де-
градиралото българско об-
разование. (Деградация на 
образованието-причини и 
следствия-Петя Почкова, 
сборник ОАНОК, София май 
2016 г.).

За в. Квантов преход
подготви 

Божидар Даскалов

 

новите прогнози на Рей 
Курцвейл относно бъдещето 

на човечеството
Според Курцвейл, за нас 

бъдещето означава децентра-
лизация на всичко: както физи-
ческото, така и психическото.

Писателят, изобретателят, 
компютърният експерт и учен, 
футурологът и директор по ин-
женерните въпроси на Google 
продължава да дава 86% точни 
прогнози. Да си припомним някои 
от тях: разпадането на Съветския 
съюз, развитието на интернет, по-

бедата на компютъра срещу човека в шахматна партия и други.
Курцвейл продължава да споделя своите прогнози за бъде-

щето. Той заяви, че сингулярността – моментът, когато изкустве-
ният интелект ще стане по-умен от хората, ще настъпи през 2045 
година. Шестнадесет години преди това той ще бъде точно толко-
ва умен, колкото сме ние. Според Курцвейл, през 2029 година из-
куственият интелект ще премине теста на Тюринг и ще достигне 
човешко ниво на интелект.

Според Курцвейл новите технологии, като например нано-
роботите и неврокомпютърните интерфейси от типа Neuralink на 
Илън Мъск, ще повлияят на нашите физически тела и ще доведат 
до бъдеще, в което нашите мозъци и самите ние ще бъдем из-
цяло кибернизирани.

Този процес най-вероятно ще започне с изключителното 
развитие на виртуалната реалност на непознато към днешен ден 
високо ниво. Курцвейл счита, че виртуалната реалност дотолко-
ва ще бъде усъвършенствана, че физическите работни места ще 
останат в миналото. Само след няколко десетилетия нашите ко-
мутации ще се превърнат просто в декорации.

Но тази смяна на парадигмата ще доведе до интересни по-
следствия. На хората няма да се налага да живеят близо до ме-
стоработата си и това ще доведе до безпрецедентна деурбаниза-
ция. Хората ще престанат да се стичат в големите градове и да 
се задържат на едно място. Друг ефект от тази децентрализация 
е намаляване вероятността от терористични атаки. Технологията 
на блокчейна също ще увеличава децентрализацията.

Курцвейл добави, че технологиите не само ще променят и 
преосмислят работното място на хората, но и ще дадат възмож-
ност за замяната на човешката биология с по-съвършено и раз-
вито оборудване. Той предсказа, че в началото на 2030-те години 
вече ще можем да копираме човешкото съзнание върху електро-
нен носител.

Това означава, че няма да има никакви плът, кръв или кости 
– просто копие, скан на мозъка, и човекът може да приеме всяка 
форма – от електронна кутия до птица. На хората няма да се на-
лага да умират. Човешкият мозък няма да разчита на крехката 
биология и хората ще могат да живеят на практика вечно.

Не всички прогнози на Курцвейл са толкова радикални, а 
някои от тях са съвсем вероятни. Така например, неговото пред-
сказване за появата на вездесъща Wi-Fi връзка за цялата пла-
нета постепенно се превръща в реалност. Вече знаем, че Илън 
Мъск има намерение от космоса да свърже цялото земно кълбо в 
глобалната мрежа. И още, Курцвейл счита, че повечето заболява-
ния, така терзаещи хората, ще изчезнат към 2020 година, понеже 
се очаква огромен медицински пробив.

Наистина, Курцвейл предвижда бъдеще, което може еднов-
ременно да бъде и вълнуващо, и плашещо.

орфизмът в монетите 
на Римската империя
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Проф. д-р Семир Османагич 
е откривателят на най-старите 
пирамиди на планетата, автор е 
на 10 книги, посветени на древ-
ните цивилизации и пирамиди-
те в света. Издадени  са в САЩ, 
Турция, Хърватска, Естония, 
Босна и Херцеговина. На осно-
вата на “Цивилизациите преди 
официалната история“ проду-
цира 14-сериен документален 
филм “В търсене на загубената 
цивилизация“.

Топ новината за съществу-
ването на уникалните пирами-
дални съоръжения в сърцето 
на Балканите изстрелва проф. 
Сам Османагич и неговото от-
критие във фокуса на световни-
те медии.  

Преподава антропология в 
Американския университет в 
Босна. Стотици доброволци, 
студенти, журналисти и лю-
бители на мистериите  от цял 
свят, от ранна пролет до късна 
есен помагат на разкопките във 
Високо. Те проникват все по-
дълбоко във великите тайни на 
вътрешността на пирамидите, 
които все още не са открити 
докрай и само загатват засега 
за своята уникалност със за-
гадъчните галерии и лабиринти 
към центъра на Пирамидата на 
Слънцето.

Професор Османагич каз-
ва: „ Босненските пирамиди 
са създадени от високоразви-
та цивилизация и това личи от 
всички досегашни изследвания 
на множество научни лаборато-
рии в света! Илирите са древен 
народ на 27 хил. години. По-

Пътешествието ми до Босна и Херцеговина 
през месец юни тази година, само затвърди 
впечатлението ми, че по-красиво място от 

Балканите няма. Невероятната природна картина ре-
дува величествени планински масиви с пълноводни 
реки, каньони, водопади, ждрела и чудни мостове. Да 
се чуди човек как тази феноменална природна красо-
та  оцелява  на такава турболентна територия /имам 
предвид турболенция не като земетресение, а като 
тотално неразбирателство между хората, живеещи 
на Балканите, която е източник на кървави сблъсъци 
и драми/.  

  Сараево е столицата на Босна и Херцеговина с  
население близо 305 000 души. Градът е заобико-
лен от Алпите. Твърди се, че е създаден през 15-ти 
век и името му произлиза от сарай /палат, дворец/. 
Сараево е известен като балканската среща между 
Изтока и Запада. Градът прилича и на Виена,  и на 
Истанбул - истинско пътуване през вековете. Нари-
чат го и Европейският Йерусалим, поради наличие-
то на четири религии – православие, католицизъм, 
ислям и юдаизъм. Разцветът на града е през 16-ти 
век. Старата православна църква е от 1616 г., а ка-
тедралата е построена по модел на Нотр Дам – Ди-
жон през 1889 г. Градът е преминал през възход и 
падение. На моста в Сараево по време на преврата 
е убит австроунгарският престолонаследник Франц 
Фердинанд и съпругата му София, с което започва 
Първата световна война. Тук, на моста, наред с ав-
стрийската архитектура е и Инат куча /къща/, която 
е един от символите на града и има интересна ис-
тория:  австрийците наредили на собственика да си 
премести къщата на отсрещния бряг на реката, по-
ради разширение на моста, но той бил много инат 
човек и отказал. Тогава австрийците му преместили 
къщата на другия край на моста! Днес тази къща е ту-
ристическа  атракция и ресторант с национална кух-
ня. Други забележителности в Сараево са Вечница, 
музеят на Сараево, Националният музей на Босна и 
Херцеговина, Синагогата, музеят за съвременно из-
куство, музеят за литература и театрално изкуство на 
Босна и Херцеговина, националният театър, градска-
та библиотека, Босненският институт, Башчаршията 
с фонтана и др. Сараевският филмов фестивал е 
най-мащабното събитие на Балканите. Сараево пре-
търпява най-дългата обсада по време на Босненска-
та война /1992-1995/. Следите от куршумите още се 
виждат по фасадите на сградите.

  Босненските мостове са част от проекта на ЮНЕ-
СКО „Балканските мостове говорят”.

  Старият мост  в Мостар на изумрудената река 
Неретва е построен през 1566 година от арх.Хайре-
дин. Висок е 24 м, дълъг е 30 м и широк 4 м. Мос-

томците им съставят полови-
ната от населението на Босна, 
Хърватия и Словения. Моето 
откритие променя историята на 
човечеството, защото доказва, 
че човешката цивилизация за-
почва от Балканите!”

от коя епоха 
е строителството?
От епоха далече преди не-

олита. Радиокарбоновите ана-
лизи, извършени от Шльонския 
университет (Полша, 2011)  да-
тират този материал отпреди 
12350 г. (плюс/минус 50 години). 
Според професор Османагич  
тези пирамидални структури са 
с хиляди години по-стари от еги-
петските пирамиди. При напра-
вена термична снимка на ре-
гиона от Космоса се вижда, че 
въпросните хълмове-пирамиди 
изстиват вечерно време много 
по-бързо от съседните масиви, 
което е признак, че са изкустве-
ни структури.

По отношение изкуствения 
им произход се провеждат мно-
жество конференции. На тях 
учени от Русия и Египет потвъ-
рждават изкуствения характер 
на конструкцията. През септем-
ври 2011 г. се провежда Втора 
международна научна конфе-
ренция и нейното заключение е, 
че „учебниците по история  ще  
трябва да се променят, след от-

криването на босненските пира-
миди и тяхното датиране.“

Забелязват се най-малко два 
културни слоя: този на древните 
загадъчни строители на лаби-
ринта (отпреди повече от 25000 
г.), и на цивилизация, която 4-5 
хиляди години след построя-
ването е затрупала входовете 
на тунелите и залите с ронлив 
едрочакълест материал. Защо 
са искали да се скрие достъпа 
до галериите на пирамидите 
остава една голяма загадка! Из-
копаните земни маси по време 
на първоначалното прокопава-
не на тунелите  са използвани 
при изработването на бетона, 
с който е покрита Пирамидата 
на Слънцето. А този бетон със 
здравината си предзвика сенза-
ция сред всички научни лабора-
тории, които го изследваха-той 
е в пъти с по-голяма здравина 
(в хектопаскали) от всички по-
знати досега бетони в света. 
Това мултидисциплинарно на-
учно изследване се превръща 
в най-големият археологически 
проект  в света, който всяка го-
дина  привлича десетки хиляди 
туристи, доброволци, изследо-
ватели и журналисти във Висо-
ко - вече прочутото малко сели-
ще в Босна.

тът свързва християнската с мюсюлманската част на 
града. През ноември 1993 година, по време на граж-
данската война в Босна и Херцеговина, сръбски тан-
кове и бомби разрушават моста. През 1997 г. мостът 
е възстановен, а официалното му откриване е през 
2004 г. От 2005 г. мостът и старата градска част на 
Мостар са включени в списъка на Световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО. Мостар е столицата на 
Херцеговина.

Вишеградският мост или Мостът на Дрина е 
един от най-значимите в Босна и Херцегови-
на. Дължината му е 180 м с 11 отвора на 9 

каменни основи. По него е минавал главният път от 
Цариград за Босна. От 2007 г. мостът е част от Све-
товното културно и природно наследство на ЮНЕ-
СКО. Мостът на Дрина има световна популярност, 
благодарение на писателя Иво Андрич, родом от Ви-
шеград, който живее на брега на реката и наблюда-
ва лица и събития, случващи се на този мост, които 
описва в книгата си. За произведението си Мостът 
на Дрина, Иво Андрич получава Нобелова награда 
за литература, а получената сума / 1 милион долара/
дарява за развитието на културата в Босна и Херце-
говина. Емир Костурица /също от Вишеград/ се въз-

хищава на Иво Андрич и в негова чест построява на 
брега на реката каменен град /Андричград/. Мостът 
на Дрина е увековечен и във филма „Животът е чудо” 
– режисьор, сценарист, продуцент и автор на музика-
та е Емир Костурица.

„На моста не могат да минат нито сватбари, нито 
погребални шествия, без да спрат на капията… Ка-
пията е най-важната част на моста, също както мос-
тът е най-важната част на града или, както написал 
в свой пътепис един турски пътешественик, когото 
вишеградчани добре нагостили:”…неговата капия е 
сърцето на моста, а той е сърцето на тази касаба, 
която трябва да остане в сърцето на всеки.” Тя по-
казва до каква степен старите майстори строители, 
за които се разправя, че се борили с вили и най-раз-
лични хали, и на които им се налагало да зазиждат 
малки деца, са имали усет не само за здравината и 
хубостта на строежа, ала и за ползата и удобството 
от него и за най-далечните поколения.” /из „Мостът 
на Дрина”, Иво Андрич/

Меджугорие е хърватско селище в планините 
на Херцеговина на около 100 км от Мостар, 
световен духовен център за поклонение на 

християните. Мястото е посещавано ежегодно от бли-

            ЗАГАДКИ И ВЪЛШЕБСТВА 
              В ДИНАРСКИТЕ АЛПИ

Тайнствената енергия на Босненските 
пирамиди - най-древното съоръжение в света

Мариана 
Праматарова
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Вече свикнахме на динамичните месеци, така че и юли няма да ни 
изненада с подобна характеристика. При тези проблеми да подредим и 
най-важните задачи за юли.

Първо да видим очаквания климат за месеца - топло начало с нор-
мални дни за началото на лятото.

От 3 до 5 - променливо с превалявания на много места.
Дните до 10 - нормални за сезона с хладни часове сутрин.
От 10 до 14 много горещо със силни бурни дни.
От 16 до 23 дни с чести промени, много дъжд, буря и захлаждане по 

високите места.
Нормално за сезона време очакваме до края на юли.
На този интересен фон имаме месец с най-много благоприятни дни 

за работа с компоста. Както за подготовка на новата купчина, която да 
приключим до 31 юли, така и много добри дни за ползване на готовия 
компост. Най-доброто е ,че това е месецът с най-много „двойни дни“ и за 
двете дейности, отбелязани са в календара.

Сега е времето и за косене на сено. Най-добри са дните „светлина-
цвят“. Двата периода на месеца са разположени удобно. Разкъсана Низ-
ходяща Луна през 1-8 и 23-31. Независимо, че през юли садим малко 
растения, тези перио ди са ни нужни за важната лятна резитба на овош-
ките, кършенето на лозето, и прибирането на реколтата от кореноплод-
ните растения.

През пълния период на Възходяща Луна от 9 до 22 прибираме плод-
ната реколта, косим сено и събираме семена и от различни растения за 
следващата година.

В края на месеца след подготовка на лехата засаждаме новите ягоди.
Този месец започва и цъфтежа на валериана и можем да съберем 

съцветията за препарат 507 за компоста.
На 2 юли от 11 до 18 ч., след като направим чаша с кората на млада 

дъбова фиданка, настъргваме кора от по-стар дъб, пълним чашата и по-
лагаме в земята до пролетта, като отбелязваме мястото.

При толкова много задачи с чиста съвест пропускаме неблагоприят-
ните дни, за да си починем.

Успешна работа!

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
юЛИ 2017 г.

Лунен календар за месец юли 2017 г. от Дим. СтоЯноВзо 2 милиона поклонни-
ци. Меджугорие  е из-
вестно с явяванията на 
Богородица от 1981 г., 
първо на 6 деца, а след 
това и на жителите от 
селото, които вкупом 
изкачвали скалистия 
хълм, за да се докоснат 
до чудото. Света Бо-
городица плачела, мо-
лела се и призовавала 
за мир и помирение с  
Бога  и един с друг. Де-
сет тайни им поверила 
Богородица за съдбата 
на света. Когато 10 го-
дини по-късно започват 
ужасите на войната в 
Босна и Херцеговина, 
стари и млади си спом-
нят за предсказаното от 
Светата Дева. Църква-
та в Меджугорие при-
ютява християните по 
време на бомбардиров-

ките през войната – няма 
разрушения и постра-
дали. Пътят към върха 

е изключително труден – скалист  терен нагоре, осеян с остри 
камъни, който е част от изпитанието, но се преодолява с вяра. 
По пътя, на различни нива вярващите са поставили статуи на 
Божията майка и каменни плочи с нейните явявания и послания. 
До 2007-ма година жителите на Меджугорие са изброили 8000 
появи на Светата Дева, а през последните години един от карди-
налите на Ватикана прекарва Великден тук.    

Долината на Босненските пирамиди се намира на около 
30 км от Сараево, край селището Високо. Открити са 
през 2005 г. от д-р Сам Семир Османагич, който летей-

ки със самолет забелязва правилните форми на пирамиди на 
три хълма. Наричат ги пирамидата на Слънцето, пирамидата на 
Луната и пирамидата на Дракона и започват проучвания. Тради-
ционната наука в Босна и Херцеговина мълчи, а в университета 
не се изучава археология. Според мнозина, това са най-големите 
и най-старите запазени пирамиди на земята. Няма археология, 
няма следи от органичен живот. Вероятно т.нар. „пирамиди” са 
били на дъното на Панонско море, защото има намерени утаеч-
ни формирования от предисторическите времена. Има наличие 
на мини и тунели от Втората световна война, в които жители от 
селището имат спомени, че са се използвали за скривалища от 
бомбите, тъй като районът е бивша фронтова линия. Тун елите 
под пирамидата на Слънцето са изградени от речни камъни без 
спойка /т.нар.”суха зидария”/. Въздухът в подземните коридори 
е много чист, на места има следи от водната инвазия на близка-
та река и подземните й течения. Вероятно преди много години 
тези помещения са били рудници, от които са се добивали ценни 
минерали /за това свидетелстват подземни галерии, намерени 
сечива и др./. Имало е и праисторическо обитаване, защото са 
намерени плочи с руническа писменост. Откривателят Османа-
гич смята, че сложна система от подземни коридори свързва пи-
рамидите и че в центъра на комплекса ще открие камера. По 
отношение на неговите твърдения обществото е разделено на 
две – въодушевени и скептици-специалисти, които отричат обяс-
ненията му. Въпреки това, пирамидите са изследвани от редица 
учени от Хърватия, Германия, Финландия и др.страни, които на-
мират някакви странности. Така например финландските учени 
засекли необяснима поредица от звуци на върха на пирамидата 
на слънцето във Високо. Финландски радиестезист твърди, че 
звуковите трептения имат връзка с електромагнитни и свръхзву-
кови радиации от върха на пирамидата на слънцето до тунелите 
/подземията на пирамидата/ и представляват един и същ обект. 
Установено е високо ниво на ултразвук и йонизация в тунели-
те. Много от посетителите твърдят, че въздухът в пирамидата е 
кристално чист и се чувстват като преродени. Времето и допъл-
нителните проучвания ще дадат повече информация. Пирамиди-
те във Високо са голяма туристическа атракция и това е добре за 
развитието на туризма и икономиката на Босна и Херцеговина.  

Мариана Праматарова

Издателят Атанас Панчев и 
проф. д-р Евгений Сачев

Покана
На 10.07.2017 г. (понеделник) от 18.00 часа в салона

на кино "Влайкова" 
(ул. "Цар Иван Асен II", №11, гр. София) 

ще се проведе ЛИтеРАтУРнА ВеЧеР с поезията 
на мАРИАнА ПРАмАтАРоВА И РУмЯнА ПеЛоВА. 

Поканват се всички любители на поезията 
да заповядат.

Вход свободен

ВСЕБЪЛгАРСКИ 
събор  

„КЪм ЗАВЕТА - 
КУБРАТ 105”

по случай 105 години от 
откриването на гроба на 
кан Кубрат в село Малая 
Перещепина край град 

Полтава в Украйна. 
Датата на събора 13 - 

20.09.2017 год.
За контакти: ДОРОТЕЯ ТУР

+359 0879 84 00 06
+359 0877 93 91 00

e-mail: dodreteyatour@
yahoo.com+
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НА НИКОЛАЙ 

ТОДОРОВ, 

ДОКТОР ПО ФИЛОЛОГИЯ

някои споменавания на топонима 
„загора“ и етнонима „загорци“ 
(„загори“) във Вехтия завет и в 

антични писмени източници
Споменавания на Загора  в антични източници

Най-много споменавания на топонима Загора има у Клавдий Пто-
лемей. Той споменава Загора в Панония (Sigora, Sogora, Segora и др.), в 
Понта (в Галатия, съседна на Пафлагония, Витиния, Кападокия), в Скития 
(във варианта Αζαγαριον, лат. Azagarium до реката Бористен), в Арабия 
Петрея и в Персия. Най-интересно от езиковедска гледна точка е споме-
наването на Загора в Галатия, ср.

Фиг.9 Река Загорска (Zagorum) в Галатия, Клавдий Птоломей.

На названието на река Залеска (гръцк. Ζαλησκου ποτ.) латинското съот-
ветствие е Загорска (Zagorum), което ни навежда на мисълта, че пре-
водачът е знаел славянски езици, включително и българския, тъй като 
Загорска е превод на български от Залеска.

Забележителни са обаче коментарите към този текст на издателя 
Карл Мюлер. Първо,  той  „поправя“  Птоломей,  като  твърди,  че  Зале-
ска  (вариант:  Залиска)  било погрешно, трябвало да е Залека (Zalecum), 
и второ, че река Загорска първоначално се била наричала Залека. Налице 
е опит да се замени „говорящото“ славянско наименование Залеска с нищо 
не означаващо на никакъв език „Залека“ и да се затъмни съответствието За-
леска – Загорска.(вж. Фиг. 10)

Фиг.10 Коментаторът на Клавдий Птоломей Карл мюлер се опитва да 
отхвърли „говорящия“ славянски топоним Залеска и да го замени със 
Залека (Zaleca).

В същия коментар Мюлер отбелязва идентитета на Ζαγορων и Ζαγορα, 
а също и че по негово мнение съответствиято на този топоним в 
Табула Пеутенгериана и в Равенския козмограф е Zacoria, и Agoria. (вж. 
Фиг. 9)

Фиг. 11 Варианти на Загора в табула Пеутенгериана: Zacoria; в Равен-
ския козмограф: Zacoria, Zocoria, Agoria.

В изданието на Географията на Клавдий Птоломей от 1617 г. в полето 
отдясно е отбелязано, че правилното наименование на топонима в Пон-
та, отбелязан на латински като Zagira e Zagora (Загора) вж. Фиг. 10

Фиг.12. отбелязване в полето на идентитета на Загира и Загора в из-
дание на Клавдий Птоломей от 1617 г.

Същият понтийски град Загора е споменат и в Периплуса на Менип от 
Пергамен (датиран с 1 в. след Христа, вж. фиг. 13

Фиг. 13 Споменаване на селище Загорско, до което се намира река 
Залека (Залеска) в Периплуса на менип.

и в периплуса на Ариан (датиран с 2 век), който го отбелязва 
като намиращ се в регионите Пафлагония и Кападокия, вж. фиг. 14

Фиг. 14. Споменаване на селище Загора в Пафлагония и Кападокия от 
Ариан.

Че споменатият Понт не се е намирал там, където е днешното 
Черно море, а е в Адриатика, го научаваме от същия Менип, вж. фиг. 15

Фиг. 15. менип: „от устието на Понта отляво се намира епир…“

С варианти Sigora, Sogora, Segora, Soroga, Sirota!-sic!4 в някои ръкописи 
топонимът Загора се споменава от Клавдий Птоломей като селище в Панония 
(Пеония), вж. фиг. 16

Фиг. 16. Варианти на панонския топоним Загора (Sogora, Segora, Sigora, 
Sirota и др.) в различни ръкописи на Географията на Клавдий Птоломей.

1 Примерът е показателен за това, как западноевропейски издатели 
целенасочено и последователно заменят оригиналния славянски топоним 
с безсмислен набор от букви – къде е Загора, къде е Сирота! При това 
максимално изопаченият и отдалеченият от оригинала вариант – Sirota, 
е сложен като основен.

етнонимът Загорци в антични извори

Племето Загорци за пръв път се споменава у Херодот като едно от 
„персийските“ племена - във вид на Σαγαρτιοι (Херодот, книга първа, 125). 
Същите се споменават у Птоломей като скитско племе до планината 
Загър (Zagrus, Ζαγρος), което ще рече Загора

– оттук става ясно, че изконното име на племето е Загорци. Във 
вид на Ζαγαροι (Загари) те са споменати сред скитските племена от 
Евстатий, който коментирайки Дионисий Периегет твърди, че племето 
Ипоподи, съседно на Меланхлените, Неврите, Гелоните и Агатирсите, 
иначе се е наричало Загори, или Загорци, вж. Фиг. 17.

(Следва)

Името на град Ζωαρα (варианти: Ζωορα, Ζαυρα) в Палестина посочва и Хиерокъл 
(„6 век след Христа“), вж. Фиг. 8. 

 

 
Фиг. 8. Списък на епархиите в Палестина от Хиерокъл, сред тях е Зоара (Ζωαρα) - варианти: 

Ζωορα, Ζαυρα (Зоора, Заура). 

Вариантът Зоор на същия топоним е отбелязан и в латински издания на Иосиф 
Флавий.  

Споменавания на Загора в антични източници 
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споменава Загора в Панония (Sigora, Sogora, Segora и др.), в Понта (в Галатия, съседна 
на Пафлагония, Витиния, Кападокия), в Скития (във варианта Αζαγαριον, лат. Azagarium 
до реката Бористен), в Арабия Петрея и в Персия. Най-интересно от езиковедска гледна 
точка е споменаването на Загора в Галатия, ср. 

 
Фиг.9 Река Загорска (Zagorum) в Галатия, Клавдий Птоломей. 
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езици, включително и българския, тъй като Загорска е превод на български от Залеска.  

 Забележителни са обаче коментарите към този текст на издателя Карл Мюлер. 
Първо, той „поправя“ Птоломей, като твърди, че Залеска (вариант: Залиска) било 

погрешно, трябвало да е Залека (Zalecum), и второ, че река Загорска първоначално се 
била наричала Залека. Налице е опит да се замени „говорящото“ славянско 
наименование Залеска с нищо не означаващо на никакъв език „Залека“ и да се затъмни 
съответствието Залеска – Загорска.(вж. Фиг. 10) 

 
Фиг.10 Коментаторът на Клавдий Птоломей Карл Мюлер се опитва да отхвърли „говорящия“ 

славянски топоним Залеска и да го замени със Залека (Zaleca). 

В същия коментар Мюлер отбелязва идентитета на Ζαγορων и Ζαγορα, а също и 
че по негово мнение съответствиято на този топоним в Табула Пеутенгериана и в 
Равенския козмограф е Zacoria, и Agoria. (вж. Фиг.9)    

 
Фиг. 11 Варианти на Загора в Табула Пеутенгериана: Zacoria; в Равенския козмограф: Zacoria, 

Zocoria, Agoria. 

В изданието на Географията на Клавдий Птоломей от 1617 г. в полето отдясно е 
отбелязано, че правилното наименование на топонима в Понта, отбелязан на латински 
като Zagira e Zagora (Загора) вж. Фиг. 10 
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4 Примерът е показателен за това, как западноевропейски издатели целенасочено и последователно 
заменят оригиналния славянски топоним с безсмислен набор от букви – къде е Загора, къде е Сирота! 
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7 СТРАНИцА

НА ЕВГЕНИЙ 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИЯ, Д.ИК.Н.

Продължение от бр. 6

 2. Спартак от царската династия на Спартоки-
дите

Паметник на Спартак в гр. Сандански, 
Република България

В енциклопедичните издания за легендарния 
Спартак (на старогр.: „Σπάρτακος“, „Spártakos“; на 
лат.: „Spartacus“; р. ок. 109 г. пр. Р. Хр. – поч. 71 
г. пр. Р. Хр.) пише най-често, че е гладиатор, кой-
то оглавява най-голямото робско въстание срещу 
Древния Рим. Старите хроники описват как начело 
на няколко десетки гладиатори той вдигнал въста-
ние, което било толкова мощно, че застрашило 
устоите на Римската империя. Как така шепа раз-
бунтували се гладиатори са успели да организират 
начело със Спартак и то за кратко време хиляди 
въоръжени въстаници? Кой е Спартак? Все още 
не е известно. Счита се, че произхожда от т. нар. 
„тракийски“ племена меди или беси. Безспорно 
родът му води началото си от древните български 
племена, населявали Югоизточна Европа и Черно-
морското крайбрежие. Когато се говори и пише за 
българските антични племена винаги ареалът на 
техните местообиталища се ограничава предимно 
на територията на Балканския полуостров. Това, 
обаче не е вярно!  

Спартак е роден около 109/108 г. пр. Р. Хр. Той 
е имал жена. Казвала се е Фия или Фея. Била е 
жрица в Храма на Дионис. Спартак е имал и син. 
За него все още няма други сведения. Имал е и 
сестра, която наричали галено Мирца. Вероятно 
името й е било Марица. Тя е носила името на р. 
марица (на гр.: „Έβρος“, новогръцко произноше-
ние „Еврос+, старогръцко „Хеброс“, турски: „Meriç“, 
„Мерич“). Тя е най-голямата река не само в Тра-
кия, но и на Балканския полуостров. В древността 
е била плавателна.  По други сведения сестрата 
на Спартак се наричала още Родопея – по името 
на планината Родопи, разположена в Югоизточна 
България.

Има сведения, че Спартак участвал в Първа-
та Митридатова война (88 или 89 – 85 г. пр. Р. 
Хр.) на страната на цар Митридат VI Евпатор 
(на древногр.: «Μιθραδάτης Στ’ Εὐπάτωρ»; на лат. 
«Mithridates» или «митридат Понтийски» — ла-
тинизирана форма; има прозвища «Дионис» (на 
древогро.: «Διόνυσος») и «Великий»; 132 г. пр. Р. 
Хр., Синоп, Понтийско царство – 63 г. пр. Р. Хр., 
Пантикапей, Боспорското царство; цар на Понта, 
управлявал през 129 г. – 63 г. пр. Р. Хр.). Аврелий 
Августин (на лат.: „Aurelius Augustinus“; Августин 
блажени или Августин от Хипон;  р. 13. ноември 
354 г. –  поч. 28. август 430 г.) нарича Митридат VI 
Евпатор «цар на Азия» (на лат.: «rex Asiae“).  Ав-
релий Августин или Августин блажени е една 
от най-важните личности в развитието на западно-
то християнство. В римокатолицизма той е Светец 
и Отец на Църквата. Той е и патрон на Августин-
ския монашески орден. 

Вероятно, за да възстанови отново управлява-
щата позиция на царската династия на Спартоки-
дите. Спартак участва и във военните походи на 
цар Митридат VI Евпатор в Колхида и в Кавказ. 
От там участва във военните операции на Понтий-

ското царство в Мала Азия, където проявява чуде-
са от храброст. Решителната битка при при Херо-
нея („Chaeronea“) се провежда през 86 г. пр. Р. Хр. 
При тази битка Спартак е ранен. За кратко време 
става пленник. Успява, обаче да избяга. Връща се 
в Древна Тракия. Организира армия от 100 хил. 
войници. Брани Дионисовия храм в района на об-
ластта между планините Рила, Пирин и Родопите. 
Защитава древната столица Бесапара, която все 
още не е разкрита от археолозите.  След второ-
то си пленяване Спартак е отведен в гладиатор-
ската школа на гр. Капуа, (сега в провинция  Ка-
зерта, регион Кампания, Южна Италия). Градът е 
разположен е около р. Волтурно, която от гр. Капуа 
е плавателна и се влива в Тиренско море. Случай-
но ли е въстанието на Спартак (на лат.:„Bellum 
Spartacium“, „Tertium Bellum Servile“ през периода 
73–71 г. пр. Р. Хр., наричано също Гладиаторска 
война и Война на Спартак от Плутарх (на гр.: 
„Πλούταρχος“; древногръцки историк, биограф, 
есеист и среден платонист). Въстанието е послед-
ното от серия неуспешни робски въстания срещу 
Римската република, известни като „Въстания на 
робите в Древен Рим“. То е единственото, което 
пряко застрашава сърцето на римските владения в 
Италия и е двойно по-тревожно за римляните зара-
ди нарастващата група от роби, която се сражава 
успешно срещу римската армия между 73 г. и 71 г. 
пр. Р. Хр.  

Санитите са древно българско племе, клон на бе-
ласгите/пеласгите, което се е заселило през перио-
да на 3 хил. г. пр. Р. Хр. на територията на днешните 
области Кампания,  Пулия, Молизе, Горен Абруцо и 
Долна Лукания. Те са говорили т. нар. „оски“ език., 
влизащ в състава на индоевропейските езици. Са-
нитите са организирали ритуални боеве от гладиа-
торски тип, които по-късно били заети от римляните. 
Мнозина от известните гладиатори са били санити. 
Те са подпомогнали въстаналите роби под пред-
водителството на Спартак. Може да се каже, че не 
малък брой санити са се включили в отрядите на 
Спартак. бунтът на 78 гладиатори много бързо 
се разраснал и броят на въстаниците нараснал 
на 120 хиляди. В Римския сенат прозвучат думите: 
„Отечеството е в опасност. Спартак е пред вратите 
на Рим!”. Малко известно е, че в Древна Тракия по 
времето на въстанието на Спартак избухва голямо 
въстание. Луций Лициний Лукул (на лат.: „Lucius 
Licinius Lucullus“; виден римски политик през късна-
та Римската република) начело на 100 хилядна 
римска войска трудно го потушил. Съпротивата на 
беси, медите и одрисите била такава, че римският 
пълководец прибягнал до невиждани жестокости. 
Той заповядал на онези, които се съпротивявали, 
да им се отсече дясната ръка. Деца, жени и стар-
ци били зазиждани вътре в родопските пещери. По 
този начин, че и сега след повече от 2 хил. години 
да се откриват техните кости. Други изселвали към 
Стара планина, прехвърляли ги през р. Дунав, но те 
пак намирали начин да се освободят и да воюват 
до смърт със завоевателя. От въстанието на Спар-
так до пълното завладяване на Древна Тракия от 
Римската империя е имало още шест въстания. Не 
само сестра му Мирца е била прочута древна пес-
нопойка. И Спартак е можел да пее. Той създал в 
Помпей по време на въстанието (73 г. пр. Р. Хр. - 71 г. 
пр. Р. Хр.) цял музикален отряд от гладиатори и дал 
основата на Гладиаторския химн. Стиховете му са 
взети от гладиаторска песен, която Спартак обичал 
да пее: „Богиньо Свобода, в свободните битки ела!/ 
И нека стане на меч всяка робска тояга!“. Прочута е 

и Спартаковата мисъл, изречена пред гладиаторите: 
„Човек без родина е печален чужденец“. След раз-
грома на въстанието тялото на Спартак не било на-
мерено.

3. Самото име „елини“ не принадлежи по пра-
во на гърците. 

Култът към слънчевия бог Аполон при гетите е по-
стар от този при древните гърци. Има цели жречески 
племена, които са се посветили на бог Дионисий, 
като напр. бесите от Западните Родопи.   

Дионисий Милетски (Dionisu Miletus), на когото се 
позовава Диодор Сикул (Diod. Sic., 3.67.12), когато 
говори за елинската азбука, казва: „Сега буквите 
официално се наричат финикийски, защото бяха 
донесени на елините от финикийците, но просто-
людието ги нарича пеласгийски, защото пеласгите 
първи ги адаптираха и използваха”. Елините са ста-
рите „сели“ - пеласгийско племе край Додона. По-
ради престижа на името данайците  се самонари-
чат „ели“, „елини“ (Х в. пр. Р. Хр.).  За „първи гърци” 
били припознати ахейците. Ахейците нямат нищо 
общо с днешните гърци. Агамемнон и Менелай са 
потомци на Атрей, а той самият е потомък на фриги-
еца Пелопс. На този фригиец е кръстен полуостров 
Пелопонес. Ясно е, че нито подвластните на Ахей, 
син на Хелен (Елин) и внук на Прометеевия син 
Девкалион (тесалийски ахейци), нито пък приелите 
от Ахеевите синове името ахейци пелопонески пе-
ласги/беласги (пелгари/белгари), са някакви чуждо-
земци. Напротив, това са местни хора, автохтонно 
население. Това пеласгийско население е едно и 
също с останалите племена и народи, населяващи 
Балкано-Анатолийския регион. В подкрепа на това 
твърдение се явява историята на Тантал, Пелопс и 
техните потомци. Пеласги са и еолийците, и дорий-
ците от Тесалия, водещи началото си от Еол и Дор, 
другите двама синове на Хелен - родоначалник на 
пеласгийското/беласгийското (пелгарско/белгарско) 
племе на елините. През целият период на елинската 
история древните племена, населяващи тези земи, 
продължават своето етнично обособено съществу-
вание. Новата елинска култура се формирала на ос-
новата на микса на различни култури, пренесени и 
възприемани чрез активните търговски взаимоотно-
шения. Древногръцката култура е култура на търгов-
ско-икономическите общности, създадени на базата 
на активните търговски връзки между Древна Аф-
рика, Древна Азия и Древна Европа. Първоначално 
център на тази култура става древният пеласгийски/
беласгийски град Атина. По-късно такъв център ста-
ва Византион/Бизантион (Константинопол, Цари-
град, Истанбул). Това смесено по произход в резул-
тат на активната международна търговия население 
възприема общото за всички цивилизовани хора 
име „елини“, но не като етнично, а като културно и 
цивилизационно понятие.  

Тези племена, обаче принадлежали на изконното 
балканско население, а не на дошлите от Африка 
данайци. Същото може да се каже и за името „ели-
ни“. Както „траки“ и „македони“, то е топоним, а не 
етноним. Както названията „траки“ и „македони“ про-
излизат от историко-географските названия Тракия 
и Македония, така и названието „елини“ произхожда 
от историко-географското название Елада. По на-
чало названието „елини“ се отнасяло само за едно 
малко пеласгийско/беласгийско племе от Епир. 
„Елини“ или „ели“ идва от „сели“ - пазителите на хра-
ма на Зевс в Додона. 

(Следва)

Черноморската цивилизация, 
варненският некропол

Паметник на Спартак в гр. Сандански, Република България

В енциклопедичните издания за легендарния Спартак (на старогр.: „Σπάρτακος“,
„Spártakos“; на лат.: „Spartacus“; р. ок. 109 г. пр. Р. Хр. – поч. 71 г. пр. Р. Хр.) пише най-
често, че е гладиатор, който оглавява най-голямото робско въстание срещу Древния Рим. 
Старите хроники описват как начело на няколко десетки гладиатори той вдигнал 
въстание, което било толкова мощно, че застрашило устоите на Римската империя. Как 
така шепа разбунтували се гладиатори са успели да организират начело със Спартак и то 
за кратко време хиляди въоръжени въстаници? Кой е Спартак? Все още не е известно. 
Счита се, че произхожда от т. нар. „тракийски“ племена меди или беси. Безспорно родът 
му води началото си от древните български племена, населявали Югоизточна Европа и 
Черноморското крайбрежие. Когато се говори и пише за българските антични племена 
винаги ареалът на техните местообиталища се ограничава предимно на територията на 
Балканския полуостров. Това, обаче не е вярно!  
Спартак е роден около 109/108 г. пр. Р. Хр. Той е имал жена. Казвала се е Фия или Фея. 
Била е жрица в Храма на Дионис. Спартак е имал и син. За него все още няма други 
сведения. Имал е и сестра, която наричали галено Мирца. Вероятно името й е било 
Марица. Тя е носила името на р. Марица (на гр.: „Έβρος“, новогръцко произношение 
„Еврос+, старогръцко „Хеброс“, турски: „Meriç“, „Мерич“). Тя е най-голямата река не 
само в Тракия, но и на Балканския полуостров. В древността е била плавателна.  По други 
сведения сестрата на Спартак се наричала още Родопея – по името на планината Родопи, 
разположена в Югоизточна България.
Има сведения, че Спартак участвал в Първата Митридатова война (88 или 89 – 85 г. пр. Р. 
Хр.) на страната на цар Митридат VI Евпатор (на древногр.: «Μιθραδάτης Στ' Εὐπάτωρ»; на 
лат. «Mithridates» или «Митридат Понтийски» — латинизирана форма; има прозвища 
«Дионис» (на древогро.: «Διόνυσος») и «Великий»; 132 г. пр. Р. Хр., Синоп, Понтийско 
царство – 63 г. пр. Р. Хр., Пантикапей, Боспорското царство; цар на Понта, управлявал 
през 129 г. – 63 г. пр. Р. Хр.). Аврелий Августин (на лат.: „Aurelius Augustinus“; Августин 
Блажени или Августин от Хипон; р. 13. ноември 354 г. – поч. 28. август 430 г.) нарича 
Митридат VI Евпатор «цар на Азия» (на лат.: «rex Asiae“). Аврелий Августин или
Августин Блажени е една от най-важните личности в развитието на западното 



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

8 8

бАРСеЛонА – АнДоРА – КАРКАСон – ФРенСКА 
РИВИеРА – по стъпките на богомилите

ПРИмеРнА ПРоГРАмА 
1ден – 15.10.2017   София - Любляна  - 794 км. 
Отпътуване от гр. София / 6,00 паркинга на площад“ 

Ал. Невски“./ Транзитно преминаване през Сър-
бия и Хърватия. Пристигане в столицата на Сло-
вения късно вечерта. Настаняване в хотел **/***. 
Нощувка. 

2-ри ден - 16.10.2017   Любляна
Закуска. Пешеходна разходка - централният пло-

щад с францисканската църква „Благовещение“, 
кметството, университетът, тройният мост, кате-
дралата „Св. Николай“, крепостта. Свободно вре-
ме. Следобед по желание - полудневна екскурзия 
до езерото Блед с възможност за разходка с лод-
ка и посещение на едноименния замък. Връщане 
в Любляна. Нощувка.

3 –ти ден 17.10. 2017 Любляна –болония - Фло-
ренция . - 493км

Закуска .Отпътуване към Болония.  Пешеходна раз-
ходка в Болоня: Фонтанът на Нептун; красивият 
площад „Маджоре“, където се намира базиликата 
„Сан Петронио“, и двете кули „Асинели“ и „Гари-
зенда“ - символ на града. Свободно време с въз-
можност за пешеходна разходка до Университета 
на Болоня или за посещение на Градския архео-
логически музей или Националната галерия. От-
пътуване за Флоренция. Туристическа програма 
с местен екскурзовод (минимум 1 ½ ч.): катедра-
лата „Санта Мария дел Фиоре“; Купола на Бру-
нелески и Кулата на Джото; площад „Синьория“ 
с „Палацо Векио“ и църквата „Санта Кроче“. Сво-
бодно време с възможност за разходка до Понте 
Векио - „Мостът на златарите“, дворецът „Пити“ и 
градините „Боболи“. По желание: посещение на 
галерия „Уфици“ Нощувка.

4-ти ден 18.10.2017 – Флоренция -  Рим -230км
Закуска. Отпътуване за Рим. Панорамна автобус-

на обиколка с местен екскурзовод на български 
език в историческия център на Рим (минимум 2½ 
ч.): Върховният касационен съд; площад „Кавур“; 
замъкът „Сант‘ Анджело“, построен от импера-
тор Адриан за негова гробница и използван през 
Средновековието като отбранително съоръже-
ние от папите; храмът на Херкулес Непобедимия; 
църквата „Санта Мария ин Козмедин“, извест-
на с мраморния си релеф „Устата на истината“; 
Авентинският хълм; арената „Циркус Максимус“; 
Палатинският хълм с императорските дворци; 
сградата на организацията за храна и борбата с 
глада FAO към ООН; хълмът Челио; акведуктът 
на Клавдий; величествената арка на император 
Константин; хълмът Ескулино с Domus Aurea – 
златният дом, построен от император Нерон след 
големия пожар в Рим от 64 г.; руините на някогаш-
ната гладиаторска школа зад Колизеума. Фотопа-
уза при Колизеума – най-големият амфитеатър 
от древноримската епоха. Посещение на църква-
та „Сан Клементе“ с гроба на Константин-Кирил 
Философ. Панорамната обиколка продължава 
към площад „Венеция“; Колоната на Траян – уни-
кален паметник, покрит със спираловидни реле-
фи; паметникът на Виктор Емануил – олтарът на 
родината; Капитолийският хълм със стълбите на 
Микеланджело и базиликата „Санта Мария ин 
Арачели“; сградата на римската община; Капито-
лийските музеи. Настаняване. Свободно време. 
Нощувка. 

5-ти ден 19.10.2017  Рим – Чивитавекия - барсе-
лона

Закуска. Отпътуване за Чивитавекия. Качване на 
ферибот. Пътуване по вода до Барселона – около 
20 часа. Преспиване в каюти на ферибота. 

6-ти  20.10. 2017 барселона
Закуска . Пристигане в град Барселона.  Панорамна 

обиколка .Градският парк с Парламента и Зооло-
гическата градина; Триумфалната арка, издигна-
та в чест на Световното изложение през 1888 г.; 
площад „Колумб“ с паметника на великия откри-

вател; площад „Каталуния“ – сърцето на Барсе-
лона; две от най–известните къщи на модерниста 
Антони Гауди – „Каза Байо“ и „Ла Педрера“; ста-
дион „Камп Ноу“ – най-големият в Европа; кате-
дралата „Саграда Фамилия“ – шедьовърът на ар-
хитекта Гауди; площад „Испания“ с „танцуващите“ 
фонтани; хълмът Монтжуик с многобройните 
паркове, художествени галерии и заведения за 
развлечение; музейният архитектурен резерват 
„Побле Еспаньол“ – забележителен „албум“, в 
който са представени копия на сгради от всички 
области в Испания; Националният дворец – днес 
Музей на каталунското изкуство; Олимпийският 
пръстен със съоръжения, построени в чест на 
Олимпийските игри през 1992 г.; Олимпийското 
градче с пристанището; двете най-високи сгради 
в Барселона и Барселонета – плажът на града; 
крайбрежният булевард и Маремагнум – центъ-
рът на забавленията и свободното време. Пеше-
ходна разходка по улицата на артистите „Рамбла“ 
– най-оживената улица на града, изобилстваща 
от музеи, необичайни магазинчета и живи статуи. 
Свободно време в Готическия квартал – старата 
част от Барселона с криволичещи тесни улички 
и средновековни сгради. Тук се издигат „Св. Еу-
лалия“ – официалната катедрала на града, Кмет-
ството на Барселона и Женералитата.  Нощувка. 

7-ми  ден 21.10 .2017  барселона – Фигерас - Ан-
дора  

Закуска. Отпътуване за Фигерас – родното място на 
Салвадор Дали, където се намира театъра-музей 
на гения на сюрреалистичното изкуство. Отпъту-
ване за Андора . Княжество Андора създадено 
през 819 г. с площ 468 км2 и с население от 65 
хил. жители. Столицата на Андора ла Вела се на-
мира на 1000 м н.в. и дължи развитието си изцяло 
на безмитната търговия. Основна забележител-
ност на града е старата му част с малките къщи 
все още красиво наредени по калдъръмените 
улици. Тук е гордостта на стария град - Каса де 
ла Вал където от 1702 г. заседава парламента, а 
на долния етаж на сградата се намира единстве-
ната съдебна зала в страната. Свободно време 
за разходка, шопинг или посещение на музея на 
автомобилите (с над 100 експоната). .Нощувка.

8 -ми  ден 22.10 .2017  Андора – монсегьор – Кар-
касон

Закуска. Отпътуване от Андора за Монсегьор. По-
сещение на Монсегьор – загадъчната крепост 
построена от катарите, разрушена и построена 
наново, за да се превърне в център на Ордена на 
Темплиерите през 13 век. Едно от местата, където 
според митове и легенди е съхраняван Свещения 
Граал. Отпътуване към Каркасон. Настаняване в 

хотел. Нощувка 
9 -ти  ден 23.10.2017  Каркасон
Закуска.. Туристическа програма в Каркасон, чиято 

история и архитектура го прави през 1997 г. част 
от списъка на Юнеско за световното и културно 
наследство. Разходка в Горния град (старата част 
на града) - Ла Сите. Разположена е върху хълм 
висок 450 м, който векове наред е бил границата 
между днешна Франция и Испания. Ще видите 
двойната крепостна стена.Стените на Каркасон 
са изключителен образец на военна архитектура. 
Това са най-дългите стени в Европа (близо 3 км), 
приказна смесица от кулички, наблюдателници, 
назъбени парапети на бойни кули и подвижни мо-
стове, чийто строеж започва през 7 век, Нарбон-
ската порта, Замъка на графовете, базиликата 
Св. Назар от 12-ти век , хотел „Сите” (построен 
е върху мястото на бивш епископски дворец и е 
изграден вътре в древните укрепления).Нощувка.

10-ти  ден 24.10.2017  Каркасон – ница  - монако 
- милано

Закуска.  Отпътуване за Милано. Попътно разглеж-
дане с възможност за крати паузи в Ница и Мона-
ко. Пристигане в Милано вечерта. Нощувка. 

11 – ден  25.10.2017  милано  - загреб
Закуска . Пешеходна разходка в историческия цен-

тър на Милано: замъкът на фамилията Сфорца; 
Миланската катедрала; пасажът „Виторио Еману-
еле“; Музикалният театър „Ла Скала. Отпътуване 
за Загреб.Пристигане вечерта.. Нощувка. 

12-ти ден. 26.10.2017   загреб -София
Закуска. Туристическа обиколка в Загреб. Централ-

ният площад “Бан Йелачич”, Стария град: Каптол 
и Градец, Катедралата, Пазарът “Долац”, Кърва-
ви мост, Каменната порта с чудотворната икона 
на Благословената Дева Мария и Христос. Сво-
бодно време в Стария Град. Отпътуване за Бъл-
гария. Пристигане в София късна вечерта. 

ЦенАтА ВКЛЮЧВА:
•	 Транспорт с луксозен автобус, - tv, clima
•	 11 нощувки със закуски в хотели 2*/3*
•	 медицинска застраховка
•	 екскурзоводско обслужване
•	 организатор от фирмата, придружаващ групата
•	 пътни и гранични такси
•	 фериботни такси
ЦенАтА не ВКЛЮЧВА:
•	 Изхранване различно от закуска;
•	 Входни такси за посещаваните обекти по жела-

ние / музеи, галерии и др/
ЦенА на човек с включени 11 нощувки и транс-

порт -  1650 лв.
за справки и записвания: Beck ReIsen АДРеС: 

ул. „ВеЛЧо АтАнАСоВ“ 18, СоФИЯ
02 846 8214

По СТЪПКИТЕ 
на богомилите и катарите


