
Покана
На 6 октомври 2017 г. 

(петък) от 18.00 ч. в гр. Бур-
гас в залата на Регионална 
библиотека "Пейо К. Яворов" 
(ул. „Булаир“ №10) ще бъде 
представена най-новата кни-
га на ИК "Новата цивилиза-
ция" - "БЪЛГАРИТЕ СА В 
ОСНОВАТА НА ЧОВЕШ-
КАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ", 
с автор проф. Евгений 
Сачев.

Изданието ще бъде пред-
ставено от акад. Атанас Пан-
чев - директор на издател-
ството.

Поканват се всички цени-
тели на българската история, 
дух и култура.

Вход свободен

Покана
На 30 октомври 2017 г. 

(понеделник) от 18.30 ч. в гр. 
София, в залата на Народ-
ночиталище "Славянска 
беседа" (ул. "Г. С. Раковски" 
№127, ет. 2) ще бъде пред-
ставена най-новата книга на 
ИК "Новата цивилизация" - 
"БЪЛГАРИТЕ СА В ОС-
НОВАТА НА ЧОВЕШКА-
ТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ", с 
автор проф. Евгений Са-
чев.

Книгата ще бъде предста-
вена от акад. Атанас Панчев 
- директор на издателството.

Поканват се всички цени-
тели на българската история, 
дух и култура.

Вход свободен
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В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ 
ПРЕХОД

АБоНАмеНт зА 2018 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

Стоян Тачев

„Третоконци, час настава,
бойната тръба зове
към победи и към слава
и към нови боеве.
 
Пак ще бъдем кон до коня
пак щандартът ще се вей,
а високо в небосклона
кървава зора ще грей!
 
Ний сме храбри, горди, смели
песента ни пак ечи, 
там, където сме летели-

в сеч при Мустафа Ачи!
 
А Родината любима 
горда с нас ще бъде пак,
в бой и сеч неустрашима
ще сразиме всеки враг!“

Запята от стотици конни-
ци, песента се носи волно 
из необятните простори на 
Добруджа, под сините небе-
са на Обединена България. 
Това са храбрите третоконци, 
донесли свобода на брата-
роб в Тракия, Македония и 

Нарастваща тревога 
предизвиква наме-
сата на политиците 

в оценката на събитията от 
миналото и стремежите им да 
манипулират преднамерено 
общественото съзнание чрез 
медиите. Прилаганите под-
ходи имат особено голямо 
значение при съвременните 
условия на изострено проти-
вопоставяне между стратеги-
ческите интереси на държави, 
които имат преобладаващо 
влияние в световните дела. 
Като истинска наука история-
та не търпи догми, не зачита 
забрани, не признава табута. 
Историята не е юридическа 
дисциплина, в която аморал-
ни парламентаристи и добре 
платени адвокати да слово-
блудстват и така да формират 
представите на обикновените 
хора за това, което се е случ-
вало. Нито се е цанила за без-
ропотна слугиня на невежи 

Днес безсъвестно превръщат историята
в покорна слугиня на политиците

Трети конен полк – стражът 
на добруджанската земя

1944 г. Англия е искала 
турция да ни окупира

Срещата на "тримата големи" в Техеран

властващи прослойки.
Използвайки конюнктурни 

идеологически схеми, полити-
ческите фактори по време на 

т.нар. либерален преход у нас 
не дават достъп до публич-
ното пространство на инфор-
мации и анализи за доказани 

истини относно нашето близко 
минало и особено за станали 
преди и около 1944 г. събития. 

Добруджа на върха на сабите 
си, сразили всеки противник 
пред себе си.

Една военна част се ражда, 
живее и умира. По силата на 
висша воля, на необходимост 
от защита на Отечеството от 
неприятели или поради други, 
често непредсказуеми причи-
ни. Една такава военна част е 
Трети конен полк с гарнизон в 
Пловдив. 

На стр. 6  

Всички се 
намираме
в Ерата
на парите
„Това е едно съвсем ново, 
революционно изобретение, 
от което всички трябва да 
се боим като от дявола” - 
Шалом РОЗЕН, банкер.
Образът на нова парична 
система трепти в меката 
светлина на компютърните 
екрани. Парите се 
изобретяват за пореден 
път в кибернетичното 
пространство, превръщат 
се в свободно движеща 
се сила, способна да се 
прелее в каквито и да било 
количества, когато и да 
било, където и да било по 
света. Новите пари са една 
огромна, необуздана мощ. 

На стр. 2

Трети конен полк при завръщането 
си в Пловдив, октомври 1918 г.
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От стр. 1

От момента на появата на парите преди около 
три хиляди години хората все спорят и се карат за 
пари, борят се помежду си кой да се сдобие с кол-
кото може повече от разните там златни слитъци, 
сребърни кюлчета, медни монети, книжни банкноти 
или раковини каури. Парите никога не са мълчаливо, 
послушно оръдие; те никога не се задържат дълго 
време на едно и също място или в едни и същи ръце. 
В продължение на векове западната митология и 
литература описва радостите и страданията на ге-
рои, спечелили или загубили големи суми пари, но 
под тези разкази лежи много по-важната исто-
рия на несекващата борба между  велики 
нации, големи институции и властни лич-
ности за контрол върху самото производ-
ство и разпределение на парите – дори 
за правото върху самата им дефиниция. 
В хода на историческото развитие различни групи 
хора и институции са владеели процесите на изда-
ване и управление на парите – държавата и разните 
й подразделения, църквата или определени рели-
гиозни ордени, търговски и занаятчийски гилдии, 
банкерски фамилии и частни индустриалци, наци-
онални банки и валутни дилъри – като всеки един 
от тези участници е изпълнявал определена роля в 
определен исторически момент. Хората са вражду-
вали за пари не просто защото парите са средство 
за придобиване на имот и охолство, но много по-
важно – защото те носят власт на този, който ги при-
тежава и владее. Парите са вълшебен ключ, с който 
се преместват планини и се хвърлят армии в бой, 
строят се замъци и градове; парите владеят земята, 
водата и небето; с пари се прекопават канали и се 
водят морски битки; парите дават   власт на човека 
над нему подобните.

Модерната система на световна търго-
вия води началото си от пътешествията на Христо-
фор Колумб до Новия свят и на Васко да Гама до 
Индия.  Експедициите на Колумб и Васко да Гама 
разкрили пътя към властта и богатството в ерата на 
търговията; този път минавал през морските пътища 
и търговския обмен.

След два века на глобална търговия морските 
пътища се утвърждават и започват да привличат 
много нови конкуренти в надпреварата за пренася-
не на така желаните подправки и коприни от Азия в 
Европа, роби от Африка в Америка, захар и сребро 
от Америка в Европа. Контролът върху тази морска 
търговия постепенно преминава от ръцете на Испа-
ния и Португалия в тези на Англия, Холандия и дру-
ги европейски държави. През втората половина на 
осемнайсети век се оформя и един нов път към бо-
гатството – индустриалното производство на стоки 
в Англия. Фокусът на икономическа дейност и най-
големият източник на богатство преминава от търго-
вията в производството, за да остане там почти до 
самия край на двайсети век.

Богатството преминава от ръцете на 
търговците в тези на индустриалците, кои-
то първоначално произвеждали текстил, но скоро 
преминали на стомана и други метали. През два-
десети век производството се съсредоточава върху 
стоките за потребление – от коли в началото на века 
до персонални компютри към неговия край, както и 
върху непрестанното създаване на оръжия за че-
стите вой ни, които определят историческия пейзаж 
на века. 

При нововъзникващата система власт-
та произтича от една нова класа финанси-
сти, които понякога притежават, а поняко-
га само управляват колосални суми пари 
посредством брокерски къщи, банки, пенсионноо-
сигурителни фондове, застрахователни агенции и 
взаимоспомагателни каси. Тези хора не търгуват с 
подправки, роби или коприна, нито пък владеят про-
изводството на балистични ракети, видеокасетофо-
ни или кафемашини. Те просто контролират потока 
на парите или по-точно, тяхната форма. С премина-
ването на парите от метал и хартия в пластмаса и 
силициеви чипове, тези финансисти контролират 
превръщането им от една национална валута в 
друга, от акции в общински облигации, от депозит-
ни сертификати в опции на купувача, от ипотеки във 
взаимоспомагателни фондове, от валутни фючърси 
в рискови облигации.

С нарастващата важност на парите се 

засилва и борбата за контрол върху тях. 
Очаква се продължителен период на конкуренция 
между отделни видове пари, при което всякакви 
нови форми на парите ще се появяват, разпростра-
няват и изчезват като вълни, които се разбиват в 
прибоя. В стремежа си за контрол върху тези нови 
форми на парите много претенденти ще се опитват 
да си извоюват позиции като основна финансова ин-
ституция на новата ера.

Историята показва, че нито правител-
ствата, нито пазарът, оставени сами, мо-
гат да регулират парите. Много държавници и 
финансисти са използвали властта си върху парите 
само за извличане на краткосрочна изгода. Римски-
те императори намалили сребърното съдържание 
на монетите, за да покрият разходите за набъбна-
лата войска и държавна бюрокрация; френските 
банкери и финансисти пуснали в обръщение книж-

ни пари и акции без покритие сред неподозиращата 
публика. От римския денарий при управлението на 
Нерон до френския асигнат по време на Херцога на 
Арканзас политици и финансисти създавали нови и 
нови парични системи, с които първоначално иконо-
мическата ситуация се подобрявала, но постепенно 
– когато първоначалният ентусиазъм започвал да 
преминава, сметките да се натрупват, а реалността 
да се завръща – системата на обезценените пари 
рухвала като картонена кула.

Националните валути вече губят своята 
важност и в момента светът е изправен 
пред една напълно нова система. Навлиза-
ме в преходен период, в който много отделни систе-
ми на пари и стойност ще се конкурират помежду си 
и нито една няма да постигне абсолютно господство.

Независимо че някои национални валути като 
долара или йената може би ще продължат да 
съществуват, електронните технологии произ-
веждат пари в толкова много различни форми, 
че – поне за известно време – държавата ще бъде 
безсилна да ги контролира. Веднъж освободени 
от контрола на държавата, парите ще играят още 
по-голяма роля в нашия живот, отколкото в  ми-
налото.

В глобалната икономика, която все още е в про-
цес на обособяване, властта на парите и на институ-
циите, изградени върху тях, ще измести властта на 
отделните държави, комбинации от държави и меж-
дународни организации, съществуващи понастоя-
щем. Движени и охранявани от силата на 
електронната технология, парите създа-
ват един нов световен елит, без лоялност 
към определена държава.            webstage.bg

Всички се 
намираме 
в Ерата 
на парите

Джак Ма е един от най-
успешните предприемачи в света. 
Неговата компания за електрон-
на търговия – Алибаба привлича 
100 милиона купувачи всеки ден. 
Състоянието на Ма е оценявано 
на $20 милиарда. Но… Преди да 
стане най-богатият човек в Китай, 
Ма е преминал през доста неуспе-
хи и откази.Бизнесменът разкри-
ва, че се е провалял в опитите да 
влезе в колеж 3 пъти. След като 
все пак е завършил университет, 
Ма е кандидатствал в 30 различ-
ни фирми, които са отказали да го 
назначат. „Търсих си работа в по-
лицията. Казаха ми – не ставаш“, 
разказва Ма. „Дори отидох в KFC, 
когато откриха ресторант в моя 
град. 24 човека кандидатстваха 
за тази работа. 23-ма бяха назна-
чени. Само аз – НЕ…“ 

Когато Ма основал Алибаба 
през 1998, той е срещнал още по-
вече препятствия. Компанията не 
е успяла да реализира печалба 
през първите 3 години. Това нака-
рало Джак да бъде по-креативен. 
Едно от големите предизвикател-
ства за бизнеса му, била липсата 

на система за онлайн плащания, 
тъй като нито една банка не е по-
желала да предложи на компа-
нията на Ма тази услуга. Тогава 
той решил да създаде собствена 
платежна програма – Alipay. Плат-
формата трансферира различ-
ни плащания в различни валути 
между купувачите и продавачите 
в сайтовете му. „Тогава с толкова 
много хора говорих за Alipay, а те 
ми казваха: „Това е най-глупавата 
идея, която си имал“… Сега той 
казва: „Не ми пукаше, че някои я 
мислят за глупава, стига хората 
да я използват.“  Днес 800 милио-
на човека използват Alipay. 

Преди известно време, той на-
прави коментар по отношение на 
бедните хора и защо те винаги си 
остават бедни. Думите му станаха 
изключително популярни. „Най-
лошите хора, на които можеш да 
служиш, са бедните. Ако им да-
деш нещо безплатно, те смятат, 
че това е капан. Ако им предло-
жиш да направят малка инвести-
ция – ще кажат, че няма да изка-
рат достатъчно. Ако им кажеш да 
инвестират повече, ще кажат, че 

нямат пари. Накарайте ги да опи-
тат нещо ново, ще кажат, че нямат 
опит. Кажете им, че това е тради-
ционен бизнес и те ще кажат, че 
за тях е трудно да се справят. Ако 
им кажете, че това е нов бизнес 
модел, ще кажат, че е пирамида. 
Ако им кажете да си направят ма-
газин, ще отговорят, че нямат до-
статъчно свобода. Кажете им да 
стартират нов бизнес, ще ви ото-
говорят, че нямат нужната експер-
тиза. Те обаче имат нещо общо – 
обичат да питат Google, да питат 
приятелите си, които са толкова 
безнадеждни, колкото самите тях. 
Те мислят повече от професор в 
университет и правят по-малко от 
слепец. Ако ги питате какво могат 
да правят, то те няма да могат да 
ви отговорят на този въпрос“. 

Рецептата, която предлага Ма 
– „вместо сърцето ви да бие по-
бързо, защо просто не действате 
малко по-бързо, защо не напра-
вите нещо, за да промените ситу-
ацията си. Бедните хора се про-
валят заради една обща черта 
– ЦЕЛИЯТ ИМ ЖИВОТ МИНАВА 
В ЧАКАНЕ“.

“Ето защо бедните си остават бедни” 
Джак Ма  
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Съзнанието на хората сега е насочено към физическо-
то им оцеляване, а по-младите поколения нямат ни-
какви реални спомени, затова е необходимо миналото 
да се припомня обективно, честно да се оцени и ос-
мисли. Защото е от твърде голямо значение за сегаш-
ното битие и бъдещето на народа ни. Не би трябвало 
да бъде пренебрегвана знаменитата мисъл на фило-
софа Хегел: „Който забравя миналото, е обречен да 
го повтори”!

На запознатите със съвременната история е из-
вестно, че едва през октомври и ноември на 1943 г. в 
Москва и Техеран се провеждат първите тристранни 
срещи на съюзниците във Втората световна война: Ве-
ликобритания, Съединените щати и Съветския съюз, 
за съгласувано водене на войната срещу Германия. 
На тези конференции СССР се противопоставя на 
намеренията на англо-американската дипломация за 
пренасяне на конфликта на Балканите чрез обявяване 
от СССР на война срещу България или с въвличане-
то на Турция във Втората световна война. След раз-
грома на Вермахта при Москва и Сталинград е при-
ето за възможно фактически подкрепящата дотогава 
Германския райх «неутрална» Турция да бъде въвле-
чена пряко във войната на страната на съюзниците. 
Въпросът е бил обсъждан дискретно на състоялата 
се от 22 до 26 ноември 1943 г. в Кайро конференция 
между САЩ, Великобритания и Турция. За основа на 
по-нататъшни военни действия е възприета старата 
стратегическа идея на Чърчил за откриване фронт 
на Балканите, но сега с участие на Турция. За осъ-
ществяването на този план се провеждат сондажи 
чрез българския пълномощен министър в Анкара Ба-
лабанов за започване на преговори за сключване на 
временно примирие с Великобритания и САЩ. Въз 
основа на съществуващите споразумения американ-
ският  посланик в Москва Хариман през февруари 
1944 г. информира за това съветското ръководство.  
Малцина са знаещите и съвестни наши съвременници, 
а още по-малко тези, на които е угодно да си спомнят 
за направеното през юни 1944 г. послание от англий-
ския премиер Уинстън С. Чърчил чрез британския по-
сланик във Вашингтон лорд Халифакс до президента 
на Съединените щати Франклин Рузвелт. То съдържа 
съдбоносното за страната ни предложение: СССР да 
поеме отговорността за Румъния и България, а Англия 
- за Гърция и Югославия.

Ръководителите на трите велики сили - 
съюзници във Втората световна война,
превърнаха България в разменна монета

при пазарлъците си за подялбата на Европа в зони 
на «отговорност», което доведе до нещастна участ за 
много минали, а и за бъдещи поколения българи. Ня-
кои наши сегашни политици преднамерено забравят и 
за предложеното от британския премиер на срещата с 
Рузвелт и съгласувано през октомври 1943 г. в гр.

Казабланка искане за извършване на въздушни на-
падения над български градове като наказание за на-
ложеното от неизбежния развой на събитията симво-
лично участие във войната на страната на Германия. 
Трябвало е да станем пушечно месо за злополучните 
стремежи на Чърчил на Балканите по време на Първа-
та световна война. Наред с ужасите и огромните раз-
рушения англо-американските терористични нападе-
ния засегнаха 11 хиляди мирни български граждани. 
През периода 14 ноември 1943 г. до 17 април 1944 г. 
са извършени

12 нападения с участието на 2000 самолета
от които 1400 тежки бомбардировача. Пуснати са 

дори детски играчки с взриватели, които осакатяват 
мнозина. Само в София загиват 891 мирни граждани, 
а 1012 са тежко ранени. Разрушени са 12 599 сгради. 
Свалени над българските градове са 65 противнико-
ви самолета и убити 141 членове на техни екипажи. 
Загиват 16 български летци-изтребители, между които 
националният герой Димитър Списаревски. След като 
самолетът му е улучен, той прави таран и унищожава 
въздушна крепост Боинг 24. Впрочем бомбардировки-
те престанаха поради бързото настъпление на съвет-
ските им съюзници. Днес обаче няма паметник на 
жертвите от бомбардировките и на загиналите наши 
летци - герои. Цинично е, че е издигнат мемориал само 
на членовете на екипажите на въздушните терористи. 

Нека припомним последователно и накратко някои 
други важни за страната ни събития, станали през 40-

те години на миналия век, които някои
наши политици се стараят всячески 
да заличат от общественото съзнание.
След разгрома на Вермахта при Сталинград и Мо-

сква пред западните дипломати е поставена тактиче-
ската задача да се предвари настъплението на Чер-
вената армия на Балканите. В връзка с това британ-
ското правителство първоначално е предложило да се 
постигне споразумение със Съветския съюз за т.нар. 
инициативи и отговорности в балканските държави. На 
съветската страна се предоставя «правото на отговор-
ност» за Румъния, а на Великобритания - за Гърция. 
На този етап проектът не е бил приет. Паралелно с 
дипломатическите постъпки в края на август 1944 г. 
Турция разполага на българската граница 26 дивизии, 
готови за навлизане в България. Срещу тях са дисло-
цирани 3 български дивизии, а други 2 - на Черномор-
ското крайбрежие. Същевременно Великобритания 
тактично променя своята позиция спрямо България 
и призовава правителството на Багрянов да участва 
в преговори за осъществяване на англо-амерканска 
окупация на Бъгария и за създаване на ново прави-
телство, вярно на политиката на западните съюзници. 
За пратеник на българското правителство е упълномо-
щен Стойчо Мушанов, който по спешност заминава за 
Анкара за провеждане на въпросните преговори. На 
този опит незабавно се противопоставя съветската ди-
пломация. Въпреки това на 29 август 1944 г. Мушанов 
се явява в посолството на Великобритания в Турция и 
оттам излита с английски военен самолет за Кайро, за 
да подпише акта за

англо-американската окупация на България

„Ако българите не искат да бъдат 
окупирани от съветски войски, те 
трябва да се съгласят веднага

България да бъде окупирана 
от турски войски

преди да са дошли тук русна-
ците.” Българският представител 

на срещата, след разговор с един от регентите, е дал 
съгласие за навлизането в България на турските во-
йски. Но на 5 септември 1944 г., като научава за пре-
говорите в Пловдив, Сталин скъсва дипломатическите 
отношения на СССР с България и превантивно й обя-
вява война. Още на 8-и септември Червената армия 
навлиза на българска територия. След няколко дни 
- на 12 септември, при главнокомандващия българ-
ската армия генерал Маринов се явява група от бри-
тански и американски офицери с ултимативно искане 
в срок от 24 часа да им бъдат предадени плановете на 
нашите минни заграждения по южното ни Черноморие 
с оглед на предстоящо дебаркиране на английски и 
американски войски. По нареждане на представителя 
на главното командване на съветската армия ген. Би-
рюзов обаче, на срещата се явяват съветски офице-
ри, които заявяват: „Съветският съюз не се нуждае от 
съюзническа помощ в България. Моля да напуснете 
територията на тази страна, тъй като ние започваме 
бойни действия.”

Различията между съюзниците спрямо България 
остават висящи до 10 октомври 1944 г., когато се про-
веждат преговорите в Москва. В тях участват Чърчил, 
Идън, Кер и Бърнс, от една страна, и Сталин, Молотов 
и Павлов - от друга. В хода на преговорите Сталин е 
попитал дали съсредоточените 26 турски дивизии в 
Тракия са били насочени срещу България, на което е 
получил положителен отговор. Съдбата на България 
отново е обсъждана детайлно на състоялите се на 10 
и 11 октомври в Москва преговори между министри-
те Идън и Молотов. Идън е настоявал българите да 
бъдат накарани да се чувстват - въпреки новото прави-

телство, не като победители, а да 
бъдат държани отговорни за своите 
минали престъпления. На срещата 
на 10 октомври Чърчил предлага 
на Сталин в евентуалните „зони на 
отговорност” да се възприеме едно 
преобладаващо влияние от 90% 
«за нас» в Гърция и равно зачита-
не на интересите - 50/50, в Югос-
лавия. „Докато превеждаха думите 
ми, продължил Чърчил, аз написах 
всичко това на половин лист хар-
тия. Сталин взе синия моливи и с 
една голяма отметка в знак на одо-
брение ми върна листа.” По отно-
шение на България договореното 
съотношение е било 90% за Русия 
и 10% «за другите».

На другия ден, на срещата на 
Идън и Молотов, то е било обсъ-
ждано отново. През февруари 
1945 г. в Ялта тримата големи 

потвърдиха окончателно това разпределение. Факт е, 
че десетина дни след обесването на Никола Петков 
САЩ възстановиха дипломатическите си отношения с 
България. В обратния случай щеше да последва тра-
гедията с гражданската война в Гърция 1946-1949 г., 
когато партизанската армия срещу хитлеристката оку-
пация е била смазана от дебаркиралите (след пълното 
изтегляне на германците) британски войски и с допъ-
лнителното участие на 5000 американски „съветници”.

Крайно време е управленческата прослойка у нас 
да прекрати внушенията за съветска окупация и роля-
та на съветски сателит на България, след като Бълга-
рия е била включена в съветската зона за отговорност 
по изричното настояване на Великобритания и Съе-
динените щати с оглед на техните предпочитания и 
интереси в Гърция и други страни на Стария кон-
тинент. Недостойно е политическата прослойка да 
манипулира минали събития и да превръща исто-
рията в своя слугиня. Има нескрит стремеж на без-
родни космополити, лобисти, съвременни еничари 
и платени русофоби да внушават на добродушната 
българска общественост „политическата целесъо-
бразност” от чуждото имперско „присъствие”, пу-
блично изразявано с искания за замяна на памет-
ника на съветската с този на една друга армия. И 
ако мине - вместо на Царя Освободител, да се из-
дигне мемориал на Сюлейман „Безумний” или на 
някой друг известен завоевател. 

Милко Бояджиев

1944 г. Англия е искала 
турция да ни окупира

От стр. 1

При това е поставено изрично условие за изтегля-
не на българските войски от всички заети след април 
1941 г. земи. Същия ден съветското правителство на-
учава за това намерение и изпраща следната нота до 
Чърчил: „Съветският съюз не е обвързан със сепара-
стичните преговори, които Англия едностранно води с 
България и си запазва правото да действа на Балка-
ните, както намери за добре.” Уместно е да се вметне, 
че на тези „преговори” гръцкото емигрантско прави-
телство в Кайро предявява претенции за корекция на 
старата граница между двете страни. Тя е прокарана 
в нарушение на сключената от Гърция с държавите от 
Антантата на 18.09.1920 г. Конвенция за присъединя-
ването на Западна Тракия към Гърция, като на Бълга-
рия се даде право на свободен излаз на Бяло море. 
На срещата в Кайро новите гръцки искания обхващат 
достигаща близко до Пловдив голяма част на Родопи-
те. След войната гръцкото правителство потвърждава 
своите претенции. По време на мирната конференция 
през 1946 г. в Париж

съветското правителство 
се противопостави твърдо

на опитите за по-нататъшно откъсване на български 
територии. На конференцията само Съветският съюз 
от великите сили поддържа настояването за възстано-
вяването на България на излаза на Бяло море.

През първите дни на септември 1944 г. Чърчил из-
праща двама свои емисари в Пловдив за среща със 
Стойчо Мушанов. На нея те ултимативно заявяват: 
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“И градът няма нужда ни от 
слънце, ни от месечина, за да 
светят в него, понеже Божия-
та слава го е осветила, и све-
тило му е Агнецът.”

 “и няма да влезе в него 
нищо нечисто, нито който 
върши гнусни работи и лъжа, 
а само ония, които са запи-
сани в книгата на живота при 
Агнеца”. Откровение 21:23,27

Много хора очакваха ня-
какво знамение на небето на 
23 септември, което ще пре-
дизвести нещо невиждано 
и нечувано. Защото само на 
тази дата звездите се под-
реждат така, както е описано 
в библейското Откровение на 
Св. Йоан Богослов, 12 гл. И то 
на 8000 години веднъж. Това 
число регистрира изгонване-
то на Адам, според летобро-
енето на древните юдеи. Ето 
какво се казва в него:

 1. И яви се на небето голя-
ма поличба - жена, облечена 
в слънце; под нозете й - месе-
чината, а на главата й - венец 
от дванайсет звезди;

2. тя беше непразна и ви-
каше от родилни болки, и се 
мъчеше да роди.

3. След това се яви друга 
поличба на небето: ето, голям 
червен змей със седем глави 
и десет рога, а на главите му - 
седем корони;

4. опашката му повлече 
третината от небесните звез-
ди и ги свали на земята. Зме-
ят застана пред жената, коя-

то щеше да ражда, та, кога 
роди, да изяде детето й.

5. И тя роди мъжко дете, 
което ще управлява всички 
народи с железен жезъл; и 
детето й бе грабнато и зане-
сено при Бога и престола Му.

6. А жената побягна в пу-
стинята, дето тя имаше при-
готвено място от Бога, за да 
я хранят там хиляда двеста 
и шейсет дена.

7. И стана война на не-
бето: Михаил и Ангелите му 
воюваха със змея, а змеят и 
ангелите му воюваха против 
тях,

8. но не устояха, и за тях 
се не намери вече място на 
небето.

9. И биде свален големи-
ят змей, древният змей, на-
ричан дявол и сатана, който 
мами цялата вселена - сва-
лен на земята, а заедно с 
него бидоха свалени и анге-
лите му.

10. И чух на небето висок 
глас да говори: сега настана 
спасението и силата и цар-
ството на нашия Бог и власт-
та на Неговия престол, поне-
же е свален клеветникът на 
братята ни, който ги клевете-
ше пред нашия Бог денем и 
нощем.

11. Те го победиха с кръвта 
на Агнеца и със словото на 
своето свидетелство, и не 
милееха за душата си дори 
до смърт.

12. Затова веселете се, 

вен разкриване и развитие, 
означава и диференциация, 
разграничаване, самоопре-
деляне на коя стара е всеки 
един от нас – на страната на 
доброто или на злото. Т.е. 
вече излизаме от своя и об-
щия кръстопът и избираме с 
кого да се идентифицираме 
- с Христа или да загинем в 
пламъците на невежеството 
и самоунищожението. Това 
имаме да решим в близките 
дни и месеци. Излизаме от 
своя личен и общ кръстопът 
и поемаме към предопреде-
леното да се случи, защото 
вече изтича срокът на всичко 
старо, довело до днешните 
печални последици.

Това се потвърди и от 
астрологическия  небесен 
символ, наричан “Жената, 
облечена в звезди” /Слънце 
на раменете й, 12 звезди на 
главата, Юпитер в утробата, 
Луната в нозете й, според От-
кровението/. 

Много и различни са тълку-
ванията, които са направени 
досега на това астрологично 
явление. Едни вещаят гло-
бална планетарна катастро-
фа, други, че Христос ще 
слезе да поеме своите и така 
Земната и Небесната Църква 
да се слеят в една самосто-
ятелна монада. Под Дева в 
християнството се разбира 
самата Църква, облечена в 
Небесна чистота. Тя е непраз-
на, чака да роди. А Църквата 
би трябвало да роди Словото 

Словото 
Христово дава 
своя плод в 
човешките 
души

небеса, и вие, които обита-
вате в тях! Горко вам, които 
населявате земята и морето, 
защото дяволът е слязъл при 
вас с голям гняв, като знае, 
че му остава малко време.

13. А когато змеят видя, 
че е свален на земята, под-
гони жената, която бе родила 
мъжкото дете.

14. И дадоха се на жена-
та две крила на голям орел, 
за да хвърчи в пустинята на 
своето място, дето се храни 
през време, времена и поло-
вин време, далеч от лицето 
на змията.

15. И змията изпусна от 
устата си подир жената вода 
като река, за да я отвлече с 
реката.

16. Но земята помогна 
на жената; и отвори земята 
устата си и погълна реката, 
която змеят бе изпуснал из 
устата си.

17. И разлюти се змеят 
против жената и отиде да 
води война с останалите от 
семето й, които пазят Божии-
те заповеди и имат свидетел-
ството на Иисуса Христа.

Да, този текст предупреж-
дава за предстоящо премина-
ване на земята ни и нейните 
обитатели през много тежък 
период, за да се откроят през 
него всички ценности и до-
бродетели в сърцата ни, но и 
да избуят скриваните до този 
момент пороци и недостатъ-
ци. Та, нали Апокалипсис, ос-

Христово в човешките души и 
То би трябвало вече да даде 
своя плод. Затова Библията 
казва, че то ще бъде пропо-
вядвано из всички краища на 
планетата до самото второ 
идване на Христос. Това про-
рочество вече се изпълни. 
Цял свят научи за живота и 
делото на Христос. Църквата 
изпълни своята задача. И е 
време вече за Второто При-
шествие на Христос, което, 
обаче, е предшествано от 
много трудности и изпитания, 
което също е съвсем законо-
мерно, защото те работят за 
самоосъзнаването ни и само-
определянето ни. Но завъ-
ршекът на поличбата е ясен. 
Змеят ще загуби за пореден 
път войната с Архангел Ми-
хаил, но и ще повлече всички 
онези, които не останат вер-
ни на Господаря на духовете 
- Иисус Христос. Вероятно, 
ще бъдат  погубени много чо-
вешки души. Затова трябва 
да бдим и да останем будни 
за оня ден и час, който ще 
дойде като крадец и ще ни 
изненада. Да бъдем подгот-
вени за него чрез общуване 
с Божието Слово, чрез пост, 
молитви, изповеди и при-
честяване. Но и с надежда, 
доверие в справедливия Бо-
жий промисъл. В идването 
на новото небе, новата земя, 
новия Йерусалим, който ще 
бъде огряван и осветяван от 
Божията слава и чието Све-
тило ще бъде Агнецът.

Лияна Фероли

Излизаме от своя личен и общ кръстопът 
и правим избор как да се включим в 

предопределеното да се случи
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Това е последният календар  и 
характеристика за настоящата го-
дина. Ще направим пауза до фев-
руари 2018 година. През зимните 
месеци ще обсъждаме теми и от-
говори на ваши въпроси и ще пра-
вим планове за новата година.

Засега най-важно е прибиране-
то на реколтата от плодни и коре-
ноплодни растения - съхранява-
нето и преработването им. Дните 
са достатъчно и понеже гроздето 
вече е прибрано ще ни бъде по-
леко. Напомням - плодовете от 
овошките винаги прибираме при 
Низходяща Луна в дни „плод“ и 
„цвят“, кореноплодните в Низхо-
щяща Луна, дни-корен. Първите в 
двата периода 1-11 и 25-31, а вто-
рите 12-25.

Вторият важен момент е на-

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКТОМВРИ 2017 Г.

Лунен календар за месец октомври 2017 г. от Дим. СтояНоВ

чалото за ползване на готовия 
компост. Подобряването и поддъ-
ржането на почвеното плодоро-
дие започваме активно имено 
през октомври, като 2/3 от необ-
ходимия компост полагаме сега, а 
останалия през пролетта. Точното 
време като дни са: 12, 16, 17, 18, 
19, 20 и 21 - дните, отбелязани в 
календара в кафяво. Дните в зе-
лено са най-добри за работа с но-
вата купчина компост. Свободни-
те площи засяваме със смески за 
зелено торене или с житни зимни 
култури.

Най-добрите дни за засява-
не на луковиците  на пролетните 
цветя - минзухар, кокиче, нарцис 
и лале са светлинните дни с цве-
тен импулс на Везни и Близнаци 
- 21, 11 и 12.

Зимният чесън и лук за зелено 
засяваме успешно в дни  на Дева 
„земя- корен“- 17 и 20.

Резниците от различни расте-
ния отрязваме в последния ден на 
Възходящата Луна 11 октомври и 
веднага в първия ден на Възходя-
ща Луна - 12 октомври като зала-
гаме  в земята или  в специални 
съдове за вкореняване.

Очакванията за месеца са:
- до 6 нормално за сезона вре-

ме, сравнително топло, но с чести 
кратки промени.

- около 24 - студен вятър и 
опасност от слани.

- края на месеца - хладни и 
влажни дни.

 Срещали сме и по-големи про-
блеми. Ще се справим!

чичо Митко

Изгубени езици са открити 
в планината Синай, Египет, 
в една от най-старите 
библиотеки в света

Манастирът „Св. Катерина“ е свещено християнско мя-
сто, сгушено в сянката на планината Синай. Той е дом 
на една от най-старите постоянно използвани библио-

теки в света. Тук се съхраняват хиляди ръкописи и книги, някои от 
които съдържат скрити съкровища.

През последното десетилетие екип от изследователи използ-
ват нови технологии, за да разкрият текстове, които са били из-
трити. 

Много от тези оригинални текстове са написани на езици, до-
бре познати на изследователите като латински, гръцки и арабски, 
но други са написани на отдавна изгубени езици, които рядко се 
виждат в историческите записи

Ръкописите с множество слоеве на писане са известни като 
палимпсести, а около 130 от тях са в манастира „Св. Катерина“, 
според ръководещите инициативата за разкриване на оригинал-
ните текстове.

С разрастването на исляма през 7-и век християнските места 
в пустинята Синай започват да изчезват, а „Св. Катерина” се на-
мира в относителна изолация.

Монасите започват да се обръщат към повторно използване на 
по-стари пергаменти, като изтриват или промиват долния текст, 
защото доставките до манастира са станали оскъдни.

За да разкрият тайните текстове на палимпсестите, изследо-
вателите са фотографирали хиляди страници няколко пъти, ос-
ветявайки всяка страница с цветни светлини. Те също така са 
фотографирали страниците със светлина, която е била пусната 
върху тях отзад или от наклонен ъгъл, което е помогнало да се 
подчертаят малките повърхности. След това те са вкарали ин-
формацията в компютърен алгоритъм, който е в състояние да 
различи по-новите текстове от по-старите.

От 2011 г. насам изследователите са фотографирали 74 па-
лимпсести, които се радват на 6 800 страници между тях.  Сред 
новооткритите текстове, които датират от 4-и до 12-и век, са 108 
страници от неизвестни по-рано гръцки стихове и най-старата из-
вестна рецепта, приписана на гръцкия лекар Хипократ. Но може 
би най-интригуващите находки са ръкописите, написани на неяс-
ни, непознати езици, които са отпаднали от употреба преди много 
векове.

Два от изтритите текстове, например, са запечатали кавказко-
албански език.  Език, предшестващ този, който християните гово-
рят днес в Азербайджан. Според изследователите, този кавказко-
албански език съществува днес само в няколко каменни надписа. 
Откриването на кавказко-албанските писания в библиотеката на 
„Света Катерина” е помогнало на учените да увеличат знанията 
си за езиковия речник, като им дават думи за неща като „мрежа“.

Други скрити текстове са написани на несъществуващ диалект, 
известен като християнски палестински арамейски, микс от си-
рийски и гръцки, който е бил преустановен през 13 век, за да бъде 
преоткрит от учени през 18 век.

Това е била цяла общност от хора, които са имали литература, 
изкуство и духовност.

Почти всичко това е загубено, но тяхната културна ДНК съще-
ствува в нашата култура днес. Тези палимпсестки текстове отно-
во им дават глас и ни позволяват да научим как са допринесли за 
това кои сме днес.

Проектът „Палимпсест“ в Синай е придобил нова неотложност 
през последните години, тъй като заради присъствието на Ислям-
ска държава на полуостров Синай е още по-трудно да се достиг-
не до манастира на „Св. Катерина”.
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Днес на мястото на техните казарми са постро-
ени нови, модерни сгради. Героичните им подвизи 
не са увековечени с паметник, нямат полкова исто-
рия. Гробовете на падналите герои са извън пре-
делите на днешна България и вече са заличени. 
Документите на полка се съхраняват в Държавния 
военноисторически архив, а една малка книжка – 
брой от списание „Нашата конница“ от 1936 г. е по-
зната на шепа хора, основно потомци на славните 
третоконци. Споменът за тези мъже е почти изтрит.

Вярваме, че българите заслужават да научат за 
смелите кавалеристи от Трети конен полк. Днеш-
ният ни разказ е за техните подвизи по бойните по-
лета в името на Целокупна България.

Формиран в края на 1885 г., Трети конен полк 
има щастието да има за пръв командир ротмистър 
Кирил Ботев, брат на Христо Ботев, а сред реди-
ците на офицерите-третоконци блестят имената на 
легендите Борис Дрангов и Иван Колев. Такива во-
дачи коват характерите и волята на гордите конни-
ци от Трети конен полк.

В първия ден на Балканската война, 5 октомври 
1912 г. те преминават границата и с бой превземат 
пограничния пост „Мешелика“, а три дни по-късно 
провеждат впечатляваща конна атака, като обръ-
щат противника в паническо бягство при село Юва 
Бюк. От 9 до 16 октомври полкът атакува и разузна-
ва в тила на противника. На 17 октомври предният 
разезд на полка, състоящ се от цифром и словом 
6 третоконци, под командването на ротмистър Ке-
милев се промъква в град  Димотика – без оглед на 
малкия си брой шестимата конници достигат до ка-
зармите и започват да обстрелват хранещите се на 
двора над 400 противникови войници и башибозук.

Разбирайки, че срещу тях има само шепа 
български храбреци, турците отвръщат на огъня 
и принуждават разезда да се изтегли. Основното 
ядро на полка настъпва стремително, като поручик 
Чунчев и подпоручик Станишев изпреварват всич-
ки, изнасят на ръка картечница  на самото кале 
на Димотика и с точен огън обръщат противника 
в бягство. В края на деня градът е превзет. Полкът 
взема участие в обграждането и принуждаването 
на корпуса на Явер паша да сложи оръжие. Казват, 
че пашата се разплаква от яд, когато разбира, че 
се е предал на по-малобройни части от неговите.

През Междусъюзническата война полкът е 
пръснат на няколко части – в 13 пехотна дивизия, в 
1 пехотна дивизия, при щаба на 3-та отделна армия 
и в 6 конен полк. Именно частта, която е придадена 
към 6 конен полк, дава и една от най-скъпите жерт-
ви на полка – поручик Асен Минков, пленен заедно 
с командира на полка полковник Иларион Танев 
в Босилеград и екзекутиран от сърбите в разрез 
с всички действащи военни конвенции в по онова 
време.

Третоконци вземат дейно участие в Първата све-
товна война и с чест защитават България в битка-
та първо със „съюзници-разбойници“ сърбите. На 

5 октомври 1915 при Криводол атакуват в конен 
строй отстъпващ полк сръбска пехота и спомагат 
за унищожаването му, а до края на месец октомври 
полкът воюва в района на Велес, Прилеп и Бито-
ля. На 29 ноември същата година при село Мойна, 
Гевгелийско, атакува и разгромява френски обоз, 
пленявайки десетки противникови войници. След 
спирането на настъплението на българските во-
йски в Македония, Трети конен полк е изпратен в 
днешно Косово – в района Прокупле, Лебане, При-
щина и Призрен,  с цел опазване на реда и рекви-
зиция на стоки за осигуряване на продоволствието 
на войската.

В началото на септември 1916 г. полкът е изпра-
тен в Добруджа и придаден към Първа конна диви-
зия на генерал Колев. Предстои най-славната част 
от историята на третоконци. При първата атака на 
Кубадин на 19 септември 1916 г. кавалеристите от 
Трети конен полк атакуват спешени хребета Бала-
банлий, при атаката загива геройски командирът 
на четвърти ескадрон ротмистър Чунчев. Спрени 
от превъзходен пушечен и картечен огън, трето-
конци залепват за земята – не разполагат нито с 
достатъчно окопни инструменти, нито с ножове за 
карабините си.

Въпреки това продължават боя само с караби-
ните си и не допускат пробив. На 21 септември при 
село Мустафа ачи, лейбгвардейците, третоконците 
и четвъртоконците във вихрен галоп помитат ата-
куващите румънци, които са на няколко десетки 
крачки от конната батарея на капитан Векилски и 
малобройните пехотинци и колоездачи, укрепили 
се на кота 125. В безпощадната сеч противникът 
е обърнат в паническо бягство и само тъмнината 
на нощта спасява румънските части от пълно уни-
щожение. На 23 септември с блестяща и безумно 
храбра конна атака овладява село Геренджик.

Полкът участва в страховитата отбрана на лини-
ята Первелия – кота 90, при която Конната дивизия 
успява да отбие атаките на превъзхождащи руски 
и румънски части, недопускайки пробив и удар по 
фланга на Трета армия. Участва и при втората ата-
ка на Кубадин и е част от успешния пробив на Ку-
бадинската укрепена позиция. Трябва да споменем 
и героичния бой при село Дуанджий на 11 ноември 
1916 г., при който третоконци без заповед се впу-
скат във вихрена атака, за да спасят три взвода 
пехотинци, обградени от руски конен полк и обре-
чени на гибел. Конната атака срещу руснаците е 
успешна и по-голямата част от нашите пехотинци 
е спасена.

От 27 ноември 1916 г. Трети конен полк е прехвъ-
рлен във Влашко и се бие редом с конниците от 
Шести и Девети конни полкове под общото команд-
ване на фелдмаршал фон Макензен, а по-късно 
са включени в кавалерийската дивизия на генерал 
фон дер Голц. След падането на Букурещ с тежки 
боеве третоконци преследват настойчиво отстъ-
пващите руски и румънски войски, достигайки до 

град Браила. Особено тежки са боевете при Тата-
рул – гара Дудещи. От януари 1917 г. до юни 1918 
г. охраняват делтата на Дунав в Тулчанско, като 
отблъскват няколко руски атаки. От юни 1918 до 
септември същата година са в разпореждане на 
Щаба на Действащата армия в района на град Па-
рачин, където охраняват реда и участват в рекви-
зирането на стоки.

След пробива при Добро поле полкът е изпра-
тен в района на Втора пехотна тракийска дивизия 
и с ариергардни боеве прикрива отстъплението на 
нашите войски. Той е демобилизиран в село Мра-
мор, Софийско на 15 октомври 1918 г. Във войните 
за национално Обединение полкът губи 71 убити 
офицери, подофицери и конници. Кавалеристите 
от полка получават общо 330 награди, като 300 от 
тях са ордени „За храброст“ или войнишки кръсто-
ве „За храброст“.

Тук свършва нашият разказ за третоконци. Той 
не е самоцел – почти всеки съвременен българин 
е потомък на войник, подофицер или офицер, бра-
нил България и нейните чеда от неприятелите. Ос-
вен отдаване на почит на тези смели мъже, това е 
и послание към всеки, който чете тези редове. Под-
вигът на българските войници има смисъл, ако те 
останат завинаги в паметта на бъдещите поколе-
ния. Те са пример какви могат да бъдат българите. 
Ние можем да бъдем като тях – в нас тече тяхната 
кръв.

Когато някой ден искате да откриете частица 
от себе си, потърсете сандъка на някоя от ваши-
те прабаби. Там, скътани в стари, тъкани кърпи са 
увити снимките на вашите прадядовци, картички от 
фронта – оръфани и пожълтели, надписани с избе-
лели през десетилетията прости думи на обич и за-
гриженост, евентуално име на селото и дата на из-
пращане. Може би именно разглеждайки ликовете 
на скъпите на сърцата ни предци, които отдавна са 
преминали във вечността, всеки от нас ще тръгне 
по пътя към себе си, а това е път, без който няма 
път за никъде.

Позволяваме си да завършим този разказ за тре-
токонци с думите на едно стихотворение, писано 
за тях:

„Няма забрава –
  светлият спомен
  венци е сплел:
 за тебе слава,
 коннико скромен,
 буен и смел.“
Посвещава се на светлата памет на достой-

ните защитници на отечеството от трети конен 
полк. Вечна слава!

 от признателните потомци

Трети конен полк – стражът 
на добруджанската земя

От стр. 1

3 ескадрон на 3 конен на път от Прилеп за 
Битоля, 1916 г., от архива на Николай Гичев

Кавалеристи от Трети конен полк, 5 май 
1918, село Саръкьой, околия Тулчанска
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НА ЕВГЕНИЙ 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИЯ, Д.ИК.Н.

Продължение от бр. 9

Що се отнася до свещеното за българите чис-
ло седем, нека бъде споменато, че преди Рим 
да се нарича „Градът на седемте хълма“, друг 
древнобългарски град, който се счита за селище 
с най-голяма продължителност на съществуване 
от всички досегашни европейски градове – Плов-
див, още преди създаването на Рим, се е нари-
чал „Градът на седемте  хълма“ или „Градът на 
седемте тепета“. Митът за създаването на Рим 
идва от гетската митология за създаването 
на гетската столица Даусдава или Градът на 
вълците! Счита се, че гр. Рим е основан на 21. 
април 753 г. пр. Р. Хр. от братята Ромул и Рем, 
които са били отгледани от вълчица. Те са били 
синове на весталкат Рея Силвия и на Бог Марс.

Друга легенда извежда произхода на основа-
телите на гр. Рим от Еней - герой, избягал от по-
бедената Троя след Троянската война. Латинска-
та транскрипция на Рим е „Ruma“, а на

гръцки език е „Ρώμη“. И двата варианта имат 
етруски езиков корен и означават „жизнеспосо-
бен“, „жизнетворящ“, „вечно жив“. А колкото до 
изображенията на вълка, религиозните пред-
стави на гетите са силно свързани с ролята на 
вълка по отношение на обредните им практики 
и с превръщането на война във вълк. Вълкът се 
е смятал за най-справедливото животно, защо-
то винаги е делял плячката по равно, а когато 
е остарявал и вече не е можел да бъде силен 
член на глутницата, доброволно се е оттеглял. 
Това ритуално имитативно поведение мъжете-
войни са повтаряли в своите затворени военни 
общества, като младите войни стават именно 
„вълци“/“кучета“ в периода на възмъжаването си. 
Причината е в особените качества на вълка, и в 
специфичния му начин на живот. По всички тези 
показатели той прилича точно на юношата в про-
цеса на инициация. Вълкът е физически силен, 
не живее сам, а в глутници, преследва плячката 
си докрай и я разделя винаги по равно между 
себеподобните си. Когато умира, доброволно се 
оттегля от своето общество.  

Селището Канталупо нел Санио, разполо-
жено само на няколко километра от столицата 
на Санитите – пентри, Бояно, е основано от кан 
(владетел) Алцек при неговото пристигане в цен-
трална Италия през VII в. 

В паметта на жителите му е запазен споме-
на за произхода на името, което е съставено от 
три думи „кан“ (владетел) – „телепед“ (седали-
ще) – „лупо“ (вълк). Означава „Седалището на 
владетеля, произхождащ от вълка“ и е пряка 
аналогия с мита за Ромул и Рем. основателите 
на Рим. Както е известно, те са споменати в рим-
ската митология като близнаците - синове на ве-
сталката Рея Силвия и на бога на войната Марс. 
Сведението за тях е записано като история от 
Плутарх (на древногр. „Πλούταρχος“; древногръ-
цки историк, биограф и есеист; р. 46 г., поч. 127 
г ) и от един от най-известните римски историци 
Тит Ливий (на лат.: „Titus Livius“; един от най-
известните римски историци; автор е на труда 
„Ab Urbe Condita“ – „От основаването на града“, 
описващ основаването и историята на Рим; 59 
г. пр. Р. Хр. – 17 г.), Ромул е бил първият цар на 
Рим.  

Етимологията на названието Канталупо нел 
Санио понякога се поставя под съмнение, но 
самият герб на селото е категорично потвържде-
ние за нейната истинност. На него е изобразен 
млад вълк, бродещ из равнината в подножието 
на планината „Матезе“. Има и друг вариант на 
герба на Канталупо нел Санио, където  е вклю-
чена и осемлъчната звезда, която е символ на 
бог Залмоксис (Зиези).

И з в е с т н о 
е, че вълкът 
или кучето са 
п р и с ъ с т в а -
ли в родовия 
герб на се-
мейството на 
в л а д е т е л я 
Алцек. Него-
вият баща кан 

Кубрат е наричан „Курт“ Кубрат или „Гордият Вълк“. 
При историческата реконструкция за създаване на 
статуята на Кан Алцек в Челе ди Булгерия върху 
щита, като хералдически знак, е изобразена стили-
зирана глава на вълк.

           

8. за българския произход 
на двама римокатолически папи

Италианският изследовател д-р Винченцо 
д’Амико твърди, че са му известни исторически 
свидетелства за неколкократни мирни заселвания 
на „булгари“ в Италия от 568 г. Според някои из-
следователи заселванията им са започнали много 
по-рано. Бъдещият кардинал Пиетро Булгаро е бил 
роден през 560 г., а родителите му са били жители 
на родния му град Салусола очевидно и преди това 
събитие. Вероятно е, според други изследовате-
ли, „булгари“ да са останали в Италия и по време 
на Атиловия поход до Рим през 452 г. През 1941 
г. д-р. Винченцо д’Амико изчислява, че три милио-
на италианци са потомци на „булгарски“ родове и 
призовава да се изследва значението на същите за 
историята и културата на съвременното италиан-
ско общество. 

 Арабски хронисти от IX в. и от X в. наричат 
старобългарите от двете страни на р. Дунав „бор-
джани“, а в географските си карти от IX в. и от XII 
в. надписват страната им като „Борджан“. Става 
дума за България от времето, когато обхващала и 
съвременните територии на Република Молдова, 
Република Румъния, Република Унгария. Оказва 
се, че днес следа от името Борджан е макротопо-
нимът Добруджа! Също такава следа са, според 
нас, съвременните български фамилни имена, 
като: Борджиев, Бурджев, Бордажанови и може 
би Буруджиев! А прозвището на Васил Борджука 
от българския юнашки епос? Но какъв е всъщност 
произходът на името Борджани? Откъде го зна-

ят арабите? Съществено е, все в тази насока, че 
в някои области на Монголия днес са известни и 
етнографски групи „борджигин“! В тази насока по-
важно за нас обаче е обстоятелството, че още през 
Ранното средновековие булгарите и борджаните 
присъстват заедно в Европа! За Балканския полу-
остров това свидетелстват арабските хронисти. В 
Република Италия, наред с лични и фамилни име-
на, производни от етнонима „Булгар“, откриваме и 
лични такива, водещи произхода си от етнонима 
„Борджан“, като: „Борджио“, „Борджини“, „Борджи-
ано“, „Борджиати“, „Борджоли“, „Барджоли“, „Лам-
борджини“ и др. Вероятно с подобен произход е и 
името на фамилията „Борджиа/Борджа“, дала през 
XV в. на Светия престол в Рим двама папи! Калист 
ІІІ и Александро VІ. Много е вероятно гербовете на 
двамата папи Борджа да разкрият изконни българ-
ски символи. Наистина родът „Борджа“ води про-
изхода си от Арагон, Република Испания, но след 
различните данни за проникването на булгари в 
Западна Европа, включително в Германия и Фран-
ция, още през първите десетилетия на 1 в., всяко 
съмнение по повод казаното следва да отпадне.

       

Папа Калист III  (Алфонсо ди Борджия, 
(р. 31.12.1378 г.– поч. 6. 08.1458 г.)

В герба на Папа Калист III има изображение на 
бик. Бикът е сред атрибутите на Богинята-майка 
Кибела, почитана от всички тракийски племена 
и символизира мъжкото начало. Червеният бик 
присъства и на герба на градчето Бояно, провинция 
Изерния, регион Молисе. По данни от Павел Дякон 
(на лат.: „Paulus Diaconus“ или „Paul Warnefried“, 
„Warnfridus“;  р. 720 г. във Фриули, Италия – поч. 
799 г. в Монтекасино; теолог, историк и поет) в този 
район през VII в. се установява кан Алцек. Бикът в 
герба на Папа Калист III е заобиколен от пламъци. 
Огънят също е сред българските символи от най-
древни времена.

         

    

  

  Папа Александър VI   де Борджа  
(р. 01.01.1431 г. – поч. 18.18.1503 г.)

Черноморската цивилизация

(Следва)
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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.

Вероника Трайчева Здравкова, или както всич-
ки я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 де-
кември 1991 г. в град Никопол в семейството на 
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Миросла-
ва, която е с шест години по-голяма от нея.

През 2010 г. завършва средно образование в род-
ния си град Никопол. През същата година е приета 
да учи специалност „Публична администрация” 
във Великотърновския университет „Св. св. Ки-
рил и Методий“. През 2014 г. завършва бакалавър, 
след което записва магистратура и започва работа 
в мебелна къща „Явор” във Велико Търново.

Не успява да завърши образованието си, тъй като на 28 февруари 
2015 г., докато се прибира от работа, е нападната и пребита до смърт 
на пътеката, която води от гарата до Южния пътен възел, в близост 
до апартамента ѝ във Велико Търново.

През краткия си живот Вероника участва в различни училищни 
проекти, а през 2010 г. печели първо място за област Плевен в кон-
курс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пъту-
ване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Издателска къща “Новата цивилизация” Цена 7  лв.

СТИХОСБИРКА 
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА 

ЗДРАВКОВА

Украйна отне възможността децата на 
етническите българи, петото по числе-
ност малцинство в страната, да се об-

учават на майчиния си език след началното об-
разование. София мълчи

На 5 септември Украйна прие закон за образо-
вание, който директно стъпква основно право на 
200-хилядното българското малцинство (а и на 
други малцинства) – правото на майчин език. Да 
сте видели обаче реакция от София, пита журна-
листът Юри Михалков в анализ на агенция БГНЕС. 

Досегашното законодателство на Украйна позво-
лява на малцинствата да се обучават и да общу-
ват на родния си език, ако те представляват поне 
10% от населението на съответния регион. Затова 
и езиците на малцинствата имаха статута на реги-
онални езици.

Новият закон премахва това положение. От 2020 
година украинският език става единственият език 
на обучението за учениците от 5 клас нагоре. Май-
чиният език е разрешен само в началното училище 
– или първите четири класа. Отделно украинският 
език става доминиращ във всички сфери на обще-
ствения живот – институциите, магазините, болни-
ци, ще се ограничат и медиите на малцинствени 
езици. Предвиждат се и глоби за нарушения на за-
кона.

Повечето държави с етнически малцинства вече 
реагираха срещу закона. Унгарският външен ми-
нистър Петер Сийярто обяви пред украинската по-
сланичка в Будапеща, че закона е „срам и позор“, 

а страната му спира всякаква подкрепа за Украйна 
на международната арена, докато Киев не промени 
решението си. Румъния и Молдова също скочиха 
срещу „езиковия деспотизъм“ на титулната нация.

(Логично, най-остра е реакцията на Русия, ко-
ято има най-голямото етническо малцинство в 
Украйна. Основният двигател за образовател-
ните промени е преди всичко борбата с руско-
то културно влияние в страната, в рамките на 
продължаващия от 2014 насам остър политиче-
ски и военен конфликт между Киев и Москва.)

Унгарското, румънското и полското малцинство 
поотделно са по-малко от българското, което е 5-то 
по численост. Тези три малцинства представляват 
0,3% от украинското население, докато българско-
то е 0,4 процента. Тези данни от миналото десети-
летие най-вероятно търпят корекции към днешна 
дата, защото след Майдана хиляди унгарци, поля-
ци и румънци избягаха от Украйна, докато етниче-
ските българи като цяло останаха в страната.

А София ехти с гробно мълчание. Въпреки че 
украинският депутат Антон Кисе, който е от българ-
ски произход, разкритикува законопроекта още при 
обсъждането му във Върховната Рада. Сега обаче 
не реагира нито външния ни министър, нито негов 
заместник или прес-службата на външното ни ми-
нистерство. Няма поне изразена позиция, разпро-
странена на сайта на ведомството. Камо ли да 
бъде привикан украинския посланик, за да му се 
изрази поне вербален остър протест, макар и без 
условието, поставено от Будапеща.

Антибългарското решение, 
за което София мълчи

Болградската гимназия 
„Георги Сава Раковски“ 

е първата българска 
гимназия от Възраждането 

и се намира в Болград, 
Украйна

Идеята за създаване на българско средно 
училище в българските колонии в Бесарабия 
принадлежи на българофила украинец Юрий 

Венелин, който през 1832 г. предлага в 
Болград да се открие Централно училище и 
Национален български музей. Проектът му 

получава развитие едва през 1857 г., когато 
турският султан назначава за управник на 

Молдова княз Никола Богориди – българин от 
Котел.

През месец януари 1858 г. българските 
първенци в Молдавия изпращат писмо с молба 

от името на 39 села и град Болград до княз 
Богориди за създаването на гимназията. С 
инициативата се ангажира лично и Георги 

Раковски, който е приятел на княза от 
детските си години и активно ходатайства 

пред него в полза на тази кауза. Болградската 
гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ е учредена 
на 28 юни 1858 г. с хрисовул (грамота) от княз 

Никола Богориди.
Училището е достъпно както за българските 

преселници, така и за всички други желаещи 
да учат там. Всички предмети се преподават 

на български и румънски език.
Гимназията е тържествено открита на 1 май 

1859 г. с първи и втори гимназиален клас.
Александър Теодоров-Балан, възпитаник на 
гимназията и първият ректор на СУ, пише 
в една своя мемоарна книга за младите си 

години. „През устройственото повремие на 
Болградската гимназия нейният живот е 

текъл твърде спокойно както в учебно, така 
и в обществено отношение. Тогава нейните 

учители са радили повече и книжевно, 
а нейната печатница е изкарала важни 

български издания. През следното повремие, 
от 1870 г. до Руско-турската война, се 

чувствува все по-осезателно да тупти един 
национализъм, вече не устройствен, но 
политически, тласкав, без устойност.

Случи се да дойдат за учение в гимназията 
неколцина юноши из България, следвали на 

сръбски стипендии в Белградски училища 
и напуснали поради някакви неприязни 

спрямо тяхната българска народност: 
Димитър Йосифов от Прилеп, друг от 

Видин, а трети, Атанас Хитов от Сливен… 
Тяхното дохождане в Болград съвпадна и с 

учителството на Василь Стоянов. Разкази на 
тия юноши за видено и патено в сръбската 

столица и другаде или за преживяно в 
техните родни места, занимаваха живо 
умовете и въображението на местните 
болградски ученици… Между нас затече 

една нова струя: тя се насочваше към 
самообразование и българщина.“

През 2001 г. се подписва протокол между 
България и Украйна, съгласно който 

преподаването в гимназията преминава на 
български език.


