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Денят на народните будители е
общобългарски празник на историческата
памет и национално самочувствие
Принос за това имат стотици и хиляди знайни и незнайни книжовници, наставници
и просветители, борци за
национално освобождение,
вдъхвали вяра в собствените
сили на народа за трудностите, пред които пътят на историята ги изправял неведнъж.
Денят на народните будители възниква в трудното
време на душевна разруха и

П

од бурни аплодисменти на 6 октомври в залата на Регионална библиотека „Пейо
К. Яворов“ – гр. Бургас, ИК
„Новата цивилизация“ представи новата книга на проф.
Евгений Сачев „Българите са
в основата на човешката цивилизация“.
Книгата бе посрещната от
бургаската аудитория с очакван интерес, тъй като това е
второ допълнено издание.
В залата присъстваха и
представителите на Сдружение „Артпиерия“ – гр. Бургас,
Евгений Апостолов и Мариана Праматарова.
Книгата бе представена от
акад. Атанас Панчев – директор на издателството, и от
проф. Йордан Начев – колега
на автора.
Присъстваха и изявени
представители на бургаската
общественост и любители на
историята.
Представителката на Сдружение „Кварц“ – гр. Бургас,
Гинка Томова беше очарована от красноречието на проф.
Евгений Сачев. Водещият
на предаването „Феноменът
Странджа“ Георги Николов от
телевизия „Канал 0“ излъчи
предаване на 10.10.2017 г., в
което гости бяха проф. Евгений Сачев, издателят акад.

национална покруса след неуспеха в Първата световна
война. Сринатият възрожденски идеал за мнозина вещае разпадане на националната ни ценностна система.
В такъв момент българите
избират историческия опит
да ги води. Те се вглеждат
в най-светлите имена на
българското духовно минало.
Търсят съприкосновение с

онези, които в трудно и безперспективно време с мощта
на своята мисъл възстановяват равновесието и духовния
уют на българите: Йоасаф
Бдински, Григорий Цамблак,
Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо,
Матей Граматик, Св. Иван
Рилски, Неофит Бозвели,
братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С.

Раковски,
Васил
Левски,
Христо Ботев, Иван Вазов,
Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици
радетели за народна свяст и
българско самосъзнание.
Инициативата за въвеждането на подобен празник
за първи път тръгва от група
учители от Пловдив, в края
на учебната 1908-1909 г. Тъй

Българите са хората, които ще вкарат всички народи
по света в рая” - казва великият духовен просветител
Петър Дънов, а националният ни герой, поет и революционер Христо Ботйов гордо заявява:„Ние живеем в свободна земя и никой не може да ни запрети (забрани, бел.
мой) да изпълниме дълга си към своето Отечество! Няма
власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество!“ Тези думи-изповед на нашите Учители отразяват, струва ми се, най-добре същността на българския
национален избор! Ето защо, в основата на българската цивилизационна мисия стои съхраняването и опазването на националната ни
памет, история и култура! Затова е необходимо на първо място да
изчистим българска история от заблудите, лъжите и спекулациите!
Да се обърнем към българските национални идеали, които са ни завещали нашите Отци, като: Св. Св. Кирил и Методий, Св. Цар Борис
I, Св. Йоан Рилски, Св. Седмочиленици, Св. Паисий Хилендарски, Георги Стойков Раковски, Васил Левски и Христо Ботйов! Нека осъзнаем Своето Настояще и Своето Бъдеще чрез верен прочит на Нашето
Минало! Защото Историята ни е нужна не само, за да знаем Своето
Минало, но най-вече, за да избираме и разбираме Своето Бъдеще!
Из "Българите са в основата на човешката цивилизация"
на проф. Евгений Сачев
Атанас Панчев и проф. Йордан Начев. В предаването
се подчерта, че книгата ще
бъде преведена и издадена
в Италия, Великобритания
и Русия. Издателят Атанас
Панчев благодари за топлото посрещане на бургаската
публика и на директора на
Регионалната библиотека „П.
К.Яворов“ – гр. Бургас Мария
Бенчев.
***
Поради големия интерес
по повод книгата на проф.

Евгений Сачев
– „Българите
са в основата
на човешката
цивилизация“,
в пресцентъра на БТА на
24.10.2017 г. се
проведе пресконференция с автора
проф. Евгений
Сачев и издателя акад. Атанас
Панчев.

От Редколегията

като нито един от българските възрожденци не бил канонизиран за светец, учителите
решили да честват Деня на
будителите на 19 октомври,
когато се прекланяме пред паметта на небесния закрилник
на българите - св. Йоан Рилски. След установяването на
Григорианския календар като
държавен през 1916 година,
Българската
православна
църква, не извършва поправка на църковния календар
и продължава да извършва
служението по Юлианския
календар, според който денят 1 ноември по държавния
календар съответства на 19

На стр. 2

Пресконференцията бе проследена по интернет от българската диаспора по света.
В издателството се получиха
много отзиви от българи, живеещи в Холандия, Австрия,
Испания и др., интересуващи
се от историята, свързана с
нашата родина.
В Деня на народните будители в. „Квантов преход“ поздравява автора проф. Евгений Сачев и издателя Атанас
Панчев за родолюбивото им
дело и с пожелание да разпространяват все така българската история и култура по
света.
Петър Петров –
гл. редактор
на в. „Квантов преход“
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От стр. 1

Денят на народните будители е
общобългарски празник на историческата
памет и национално самочувствие

октомври по църковния Юлиански календар, който
е Ден на св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец.
На този ден точно е решено да се отдаде почит
и на всички български възрожденци от Паисий Хилендарски до героите на Илинденско-Преображенското въстание.
Министерството на просвещението също подкрепя и покровителства тази инициатива и празникът постепенно се налага в цялата страна. Цел
на честването му е да се прославят хора на перото
и книгата, на мислители и вдъхновители на ценностите на българската национална революция, на
българското прераждане от етнос в нация, от средновековни хора в модерни граждани.
Така от местно събитие скоро честването се
превръща в национално. Узаконяването му става
през 1922 г.
На 31.10. 1922 г. Министерският съвет издава
постановление, с което узаконява 1 ноември като
Ден на народните будители. Определен е и редът
и начинът на честването в столицата. То започва
с молебен на площад „Св. Ал. Невски“ в присъствието на високопоставени държавни служители
Атанас Буров е български финансист, дипломат
и политик. Смятан е за един от най-влиятелните
хора в българския политически живот през първата половина на 20-ти век.
Тук споделяме някои негови разсъждения, публикувани в тогавашната преса:
Културата и богатството не се мерят
по фабричните комини
Англия, Франция, Белгия, Холандия, Дания, Швеция и Швейцария са най-културните страни в Европа
и Света. Там има добра конституция и финансови разпоредби и народът е богат и е добре. Има ли сурови
закони, там всичко е спокойно и полицията успешно
работи. Кражбата е немислима там, където има голямо доверие.
Светът се крепи на закона.
В капитализма времето, мястото и хората са едно
– те печелят. Те трупат. Те създават блага. Бедата е,
че на всеки десет години малка, бедна България се
разтърсва от поредната стопанска криза и животът се
обърква.
– На десет години? Не е ли много?
– Ще ти кажа случай от нашата история. В 1879
година, както казах, България започна от нулата. Тя
работеше много, натрупа пари, натрупа богатство,
но дойде в 1885 година Сръбско-българската война
и погълна всичко. Всичко. До лев. Хазната се опразни. Народът се съсипа и осиромаша. Започна отново.
Но в 1886 година стана превратът на детронаторите.
България едва ли не се изправи пред гражданска война. Дойде Фердинанд в 1887 година и до 1897 година
– за десет години, България се оправи. Но дойде наводнението в 1897 година и всичко пропадна. Водата
заля всичко, унищожи реколтата и гладът дойде. А
дъждовете валят и не спират.
Българите се сепнаха и започнаха да заминават за
Америка на печалба. А от Америка ли, откъде ли, дявол знае откъде, дойое филоксерата и унищожи лозята. Ново бедствие, ново нещастие.
Българинът, като види глад, като види зор, като
види някаква безизходица – заминава да печели пари
в чужбина. Най-вече в Америка – за него там е било
обетована земя. А ще ти кажа, господин Памукчиев, на
всеки хиляди българи на печалба в чужбина успяват
само градинарите – и то с кървав, черен труд. Успяват
само те, защото българинът няма професия. А който
я има, не я владее като евреинът – търговията, като
швейцарецът – машиностроенето, като шведът – стоманата. Но аз говорех за кризите, нали така.
– Да, за кризите.
– На всеки десет години кризата идва. Ето мина
кризата в 1897 година, проточи се още една десетгодишна успешна пътека, дойде 1903 година… Започна
въстанието – Илинденското въстание. Турция моби-

начело с министър-председателя, министъра на
просвещението, министъра на войната, минава покрай двореца и завършва на площад „Св. Неделя“.
С подобни шествия и прояви, но с участие на местни високопоставени лица, се чества Денят на будителите и във всички градове на страната.
Първи ноември е онзи ден, в който спокойно можем да седнем и да обърнем поглед назад, в десетилетията, във вековете и да помислим за мина-

лото, за да видим не само празника, но и символа.
Символът на вярата, символът на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето, символ на онова, което стои точно пред нас, но върху
което ние така и не се замисляме. И най – вече да
ни накара да си спомним, да се поучим, да се преклоним и да подражаваме, да продължаваме и никога да не забравяме.

Културата и богатството не се мерят
по фабричните комини

лизира и стовари войски на нашата граница. България отговори със същото. Селяните бяха откъснати от
нивите и пратени в казармите. От въстанието – голи,
гладни и разбити – дойдоха в България над двеста хиляди души. А може би и повече. София се изпълни с
бежанци македонци. От бюджета на държавата бяха
отделени две трети за ново въоръжение и една трета – за бежанците – народът осиромаша, закъса, пропадна. Тогава бе на власт правителството на генерал
Рачо Петров. А министър на вътрешните работи бе
Димитър Петков. Те двамата се опитаха да направят
нещо за бюджета на България, да спасят положението – и предложиха на чужденците-банкери да открият
нови банки в България, да оправят страната. Все ние,
банкерите, оправяме работите, когато политиците
закъсат или дойде кризата.
– И какво стана, г-н Буров?
– Чужденците претеглиха на везната си положението в България и видяха, че тя има насреща какво да
даде, с какво да гарантира инвестициите – а това е
много важно – да има основа, да има нещо насреща.
Никоя банка не влага пари никъде без гаранции, че ще
има сигурен успех. И то не какъв да е, а голям успех.
Даже „Дойче Банк” в 1917 година поиска да има такива гаранции в България. И ги получи. Всяка банка
първо оглежда. Второ – преценява. Трето – проучва, а
четвърто – иска гаранции, и пето – чак тогава влага. В
1903 година в България на всеки българин се падаха
по десет овце, по една крава и едно теле, по две кози,
по две ярета, по две свине, по две биволици. България бе черна почерняла от биволици – един огромен
национален капитал. Чужденците огледаха нашите
полета, видяха ни и казаха – с друго да не гарантират,
но с жива стока те ще гарантират. И изникнаха Балканската банка, Генералната Банка, Кредитната банка, а
след тях и другите, по-малки банки. „Дойче банк” не
посмя тогава да инвестира в България – тя инвестираше в Турция. Защото германците беха решили да
всяка цена да спечелят Турция и да я откъснат от Англия и Франция.
В 1905-1909 година – за четири години, с четири
реколти България се оправи. Тя се напълни с добитък до козирката. Тя имаше жито и тютюни за износ в цял свят. В 1910 година министър-председател
Александър Малинов се чудеше как дас е оправя със
златото в банките и службите. Злато, злато, злато. Магазини за злато и сарафи, които заменяха златните
монети срещу книжни. Чиновниците плачеха за книж-

ни пари. И молеха сарафите да им ги заменят. Златни
наполеони – за книга. Но така беше.
България пак произвеждаше, пак трупаше национален капитал, защото селянинът лягаше и ставаше
на нивата. В два часа е вече буден и храни воловете,
в три часа е на нивата – оре с фенер, копае с фенер,
прибира с фенер. Българинът работеше по двайсет
часа, а спеше само по 2-3 часа. Така в 1910-1912 година България се изправи и стана най-заможната страна
в Европа.
– С каквo?
– Със злато.
– Но не е имала фабрики.
– За вас, глупавите комунисти, само фабриката е
мерило за богатство. Пълна глупост. Швейцария, като
няма фабрични коминии, да не е по-бедна от Германия или Белгия, които ги имат в излишък. Не фабричният комин мери висотата на културата и богатството,
а какво се произвежда и какво се търси на пазара.
Светът се готвеше за война и искаше запаси от храни,
от месо, от вълна.
България произвеждаше точно тези неща и потъна
в злато. Светът искаше кожи – поръчаха се 30 милиона чифта ботуши и още 60 милиона чифта чепици.
Тогава България се видя на върха на славата си като
стопанска единица и повтарям, стана най-заможната
страна в света.
Но започна войната в 1913 година и ние загубихме
всичко. Дойдохме на власт ние – коалиционния кабинет на Стамболийски, на 6 октомври 1919 година.
Аз станах министър на търговията, промишлеността
и труда. Добре, станах. На 7 октомври се събра Министерският съвет и Стамболийски ни попита: „Какво
ще правим сега, господа? Как да започнем?” Беше
бледен. Кашляше. Бе настинал. Стоеше пред нас нас
един селянин – и ни питаше нас, гражданите – какво
да правим.
Той виждаше, че положението е безнадеждно тежко, но нямаше как – трябваше да се оправяме някак.
И искаше съвет.
Ние, министрите, мълчахме. После един по един
казахме думата си. Стамболийски мълчеше и задаваше от време на време въпроси. Отначало той не
прекъсваше – беше спокоен. Но после взе да прекъсва, което иде да подскаже, че нямаше съветник, нямаше учител, който да го учи как да говори и как да се
държи в Министерския съвет.
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100 години от Велика октомврийска социалистическа
революция, едно от най-големите събития на ХХ век,
оказало влияние на световната история

Октомврийската революция, наричана също октомврийско въстание, Болшевишки преврат, октомврийски преврат и др. п., е едно от най-големите събития на ХХ век, случило се в Русия през октомври 1917 г. и оказало влияние на световната история за десетилетия напред. Официалното ѝ название в СССР
е Велика октомврийска социалистическа революция.
Процесът на установяване на властта на болшевишката партия в рамките на Руската империя, започва на 7 ноември (25 октомври стар стил) 1917 година
в столицата Санкт Петербург.
Като резултат от революцията са Гражданската война, свалянето на Временното правителство и идването на власт на правителство, сформирано от
Втория общоруски конгрес на съветите, в който абсолютно мнозинство от делегатите имат болшевиките и техните съюзници левите есери, поддържани от
някои национални организации, малка част от меншевиките-интернационалисти и някои анархисти. През ноември 1917 г. новото правителство получава
поддръжката на мнозинството на извънредния Конгрес на селските депутати.
Временното правителство е свалено от въоръжено въстание на 25 – 26 октомври (7 – 8 ноември по нов стил), чийто главни ръководители са Владимир
Ленин, Лев Троцки, Яков Свердлов и др. Непосредственото ръководство на въстанието се осъществява от Военно-революционния комитет на Петроградския съвет, в който влизат и левите есери. Успехът на въстанието се дължи на поддръжката на значителна част на народа, бездействието на Временното
правителство, неспособността на меншевиките и десните есери да предложат реална алтернатива на болшевизма.

Любовта, животът са най-висши дарове от Вселенския Разум
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
Вече втори месец тече, откакто чух по телевизията да казват:
„Днес празнуваме израза „Обичам те“. И друго казаха, че е
добре, ако го казваме по-често.
- Всеки има на кого да го каже - помислих си аз, - на родители, на деца, на приятели, на колеги, на съседи. То и като
„добър ден“ да го казваме не върви, защото според мен ще
се намали значението, силата и въздействието му. Но все пак
ще ни зарежда донякъде с положителна енергия. А щом е
енергия - и то положителна! - има смисъл да си я предаваме
един на друг, било то и за поздрав.
Такива мисли нахлуха в ума ми още през деня, в следобеда, когато чух за празнуването на двете думички, които са
ми любими не от сега. И къде ги чух, и от кого, ще споделя с
вас, и на кого ги казах в „рождения им ден за мен“, защото
това е новина, за която поздравявам автора на идеята - да
празнуваме този израз, надявам се всяка година на тази дата
- 16.08. или и годината 2017 да обявим за рождена?
Но да си дойда на думата къде чух новината за празника
на думите „Обичам те“. Чух я на литературната ни сбирка,
която проведохме в едно заведение - не вътре, а в дворчето
му, с наредени една до друга маси и столове под сянката на
дървета. Романтична обстановка и при това без външни посетители, освен нас - членовете на клуба за поезия и музика
„Св.София, Вяра, Надежда и Любов“ при читалище „Райко
Алексиев“. Каза го като новина една колежка и настъпи оживление сред нас.
Настроението ни се повиши много повече, отколкото от
капучиното, което пиехме. Аз нали понякога реагирам много
бързо, хвърлих поглед наляво, надясно и срещу мен, за да
видя сякаш кой от колежките и колегите най-много би заслужил моето „Обичам те!“. Погледът ми се задържа на седящия срещу мен г-н Аспарух Вангелов и на висок глас извиках
„Обичам те“, сякаш го поздравявах за неговия 90-ти рожден
ден, който беше през м.март и на който той ни почерпи в клуба. Ние пък му подарихме ръчна количка за пазаруване, да
му е по-леко, когато ходи на пазар.
Богданка погледна седящия до нея Вангелов, похвали
го за неговия хубав стил на обличане винаги - на сбирките
и сега, разбира се. Погледнах го пак, сякаш, за да подкрепя
казанато от нея. Той беше със светъл летен костюм, светла вратовръзка и усмихнат, както обикновено, сякаш и това
беше част от елегантното му облекло. И като един от бившите
ръководители на групата ни, „програмата“ започна от него, с
четене на най-новото му стихотворение. В него ставаше дума
за бъдещето на човечеството, за напредъка в техническо и
културно отношение, за израстването на все по-талантливи
деца - нашето бъдеще.
След литературната част Мими изпя една песен, а Манчо
отказа - гласът му бил мощен и не можел да пее тихо, а щял
да привлече вниманието на минаващите, защото това място,
това заведение не е някое закътано, а до площад „Руски паметник“. Приехме извинението му. Но в моето съзнание работеше и друга мисъл - да разпитам по-подробно г-н Вангелов
за срещата му на живо с героя на СССР - Алексей Мересиев.
Откакто бях чула за тази среща лично от Аспарух, мисълта
ми, представите ми и фантазията ми не спираха да ме вълнуват. И за да удовлетворя тези си емоции и любопитство, попитах Вангелов за подробности. Понеже в компания не е красиво да си приказваме на групички или по двама, като пияници,
явно името Мересиев бях казала на висок глас, като да го
чуят всички или почти всички, както „Обичам те“. Богданка попита защо съм споменала този забележителен и известен на
всички ни човек. Казах й, че Вангелов се е срещал с него, че
специално му е ходил на гости по покана на Мересиев, а тя
се обърна към Аспарух и изказа възхищението си от него и
пожела да узнае повече за тази среща. Така и аз преди около
месец, когато поисках от него разрешение да напиша разказ
за това голямо събитие не само за мен, но и за всички, които

са се възхищавали от подвига на руския летец. Извадих от
чантата си снимка на Мересиев с Аспарух и други хора, за
което ще разкажа след малко.
- Искам да имам тази снимка, ще се гордея с нея, ще я
оставя на поколенията си - каза колежката.
- Ще я преснимам - обещах й аз, - и не само ти ще я
имаш.
Ще започна разказа за Мересиев така:
В материал под заглавие „На гости у Мересиев“, публикуван през 1964 г. във в.“Дунавска правда“ г-н Вангелов пише:
„Заедно с група комсомолци и профсъюзни членове, наградени с екскурзия до СССР, бяхме и ние - група учители от
Втора политехническа гимназия „Баба Тонка“. Безкрайна бе
радостта ни, защото се откриваше възможността да видим
красивата Москва, приказния Ленинград, а и да се срещнем
с героя на Съветския съюз Алексей Мересьев, с когото вече
пет години поддържахме писмена връзка...“
Моята цел е не дословно да препиша или преразкажа всичко написано от Вангелов, а да предам най-впечатляващите
моменти. А то всъщност други след толкова изминали години
- повече от половин век, аз усещам вълнението на автора.
Но в съзнанието ми друга мисъл не ми даваше покой - как
се е стигнало до поканата за среща с Мересиев (така знаем
името на героя на СССР от
повестта на руския писател Борис Полевой „Повест за истинския чавек“). А се оказва, че Вангелов - филолог по образование, изписва името му Маресьев.
- Мисля, че по писателски съображения Борис Полевой
нарича героя Мересиев - казва г-н Вангелов. - Все пак защо
да не видим истината от
оригинално писмо до него, написано на пишеща машина,
подписано от самия Маресьев ръчно.
Толкова и за името на героя Алексей Маресьев, което нататък ще изписвам така.
Навярно някой ще си зададе въпроса: Защо искам да припомня за този
безстрашен млад човек, за когото не вярвам някой да не
е чул:
- Днес, тази отдавна осъществена среща звучи съвремено. Светът ври и кипи в омраза и тероризъм. В Близкия изток
все още се лее кръв. Стотици хиляди бежанци търсят мир и
спасение в Европа - сподели Вангелов.
- Мъдрите слова на Маресьев, изказани в нашия разговор,
звучат актуално. В общи линии те бяха за вековната обич и
дружба между българския и руския народ, за братството между всички нации и вероизповедания...
- Задача над задачите е да се разчиства пътя на хуманизма през настоящия 21-век. Цивилизацията да се освети с
лъчите на Духовността.
Цитирам куплет от произведение на г-н Вангелов и някои
негови разсъждения:
„...Духовност народите да озари, културни ценности да
сътвори.
Светът чрез общото щастие да гори.
Божията справедливост да цари.,/‘
Маресьев с изкуствените си крака не потърси семейния
приют, а отново отиде на фронта, за да продължи борбата с
хитлеровия завоевател. Неговият пример призовава поколенията да ценят и се борят за свободата и красотата на живота, показа каква е Божествената любов.
Руският народ, притежаващ свободолюбив дух, кален от
вековете, като един се вдигна срещу нашественика...
Един от героите е Алексей Маресьев, който със своя самолет е свалил над 60 немски истребители (месершмити).
Обграден от няколко вражи самолета, той от горящата в
пламъци машина катапултирал. От над 3000 метра височина, ранен, летецът полита към земята Благодарение на диагоналното падане, върховете на вековните горски дървета
смекчават скоростта на падащия. Триметровата снежна преспа, в която пада той по чудо му помогнала да остане жив, но
в безсъзнание. Ревът на събудена от летаргичен сън мечка
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го привежда в съзнание. Само с един истрел с пистолета си
той я убива и остава за трети път жив: след боя при падане от самолета, от измършавялата гладна мечка, от дългото вървене и пълзене през снега, гладен, с наранени крака,
мокър...
Борис Полевой подробно описва живота и бойния път на
Маресьев след като Руските освободителни войски забиха
знамето над Райхстага в Берлин.
За народите в Европа и света настъпи очакваният мир и
спокойствие...
Народи от Европа ликуват, с възторг се докосват до героите от войната Такъв е случаят и с г-н Вангелов:
- Бях учител по руск,и език в русенската гимназия „Баба
Тонка“. Бях класен ръководител на Хб клас. Писмено се
свързахме с останалия по чудо жив летец Маресьев. Трогнат
от колективните ни писма с учениците, аз бях поканен да му
гостувам...
- Изпълнени с незаличими впечатления от седеммилионната тогава съветска столица не забелязахме как изминаха
два дни. На третия ден се свързахме с Маресьев по телефона. Няма да забравя вълнението, което изпитвах. Уговорихме се да се срещнем в Комитета на ветераните от войната.
Приготвихме се бързо и в определения час бяхме на улица
„Кропотинская“ 10, пред невисоко здание. Тук работеше любимият на младежта герой - смелият летец-изтребител Алексей Маресьев.
- Пред сградите в двора се бяхме събрали доста хора споделяше Вангелов съсредоточено преживяното... - Въведоха ме в малка зала. В нея се бяха събрали десетина ветерани от Отечествената война. Кой без крак, кой без ръка, без
око... с обезобразени лица, облечени в бойните си полуизгорени шинели от войната. Изглеждаха щастливи, че могат да
бъдат полезни, да помогнат на младото поколение, та дори с
присъствието си в живота. Не след много се отвори вратата
на кабинета на Маресьев и към мен се отправи среден на
ръст мъж в тъмносин костюм. Това беше той. Към мен вървеше живият герой на книгата на Борис Полевой! Незабравими
минути на вълнение.... Той произнесе името ми, въпреки че
никога не бяхме се виждали... След това ме покани в кабинета си. Вървях до него. Наблюдавах походката му. И виждах
какво може да направи една желязна воля. Маресьев вървеше съвсем спокойно и уверено, с едно съвсем леко поклащане...
Приятно бе да се беседва с него. Той разказваше за посетените от него страни, за това, че му предстоят нови пътувания... Завърза се разговор за мира, живота, сътрудничеството между народите... Не усетих кога мина повече от час
време. А ми се искаше разговорите да нямат край.
Получих от Маресьев изгледи от Москва с автограф. Подари ми и портрет на Максим Горки, който аз пък подарих на
нашата гимназия „Баба Тонка“. На двора направихме обща
снимка с придружаващите ме учители...
А на мен, слушайки разказа на Вангелов, ми идваше да извикам с глас на всички инвалиди в залата, на Героя на Съветския съюз и на всички победители във ВСВ „Обичам ви!“
Както Алексей Маресьев, вероятно и всички останали, са
на Небето. Но аз зная, че ще ме чуят. Искам да чуят (и ако
има останали живи) моето „Обичам те“ - всеки поотделно, макар и със закъснение. Но истинско и от сърце!
Това биха направили и всички от литературно-музикалния
ни клуб, и вероятно всички българи, защото без тях, участниците във войната, победителите - герои, историята ни не би
била същата. А някои от нас може би нямаше и да ни има на
белия свят.
Райна Минкова
Инженер, фотограметрист, поет, писател
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“Антични градове и крепости
на трако-българите в областта Загоре”

България е с хилядолетна
история.
Балканите са люлката на
човешката цивилизация.
Преди няколко месеца медиите отразиха революционно откритие, което взриви
досегашното ни познание за
развитието на човечеството:
“Първият предтеча на хората е бродел преди около 7.2
милиона години не в Африка,
а по нашите земи. Първият
човек на Земята произлиза
от местността Азмака край
гр. Чирпан. В изследването
участват френски, немски и
канадски антрополози. Това
променя досегашните теории,
че нашите предци идват от
Африка. Международен научен колектив от Германия,
България, Гърция, Канада,
Франция и Австралия, ръководен от проф. Мадлен Бьоме
от Университета в Тюбинген и
от проф. Николай Спасов от
Националния природонаучен
музей при БАН, обосноваха
твърдението, че еволюционната линия, водеща към
човека, се заражда именно
на територията на днешна
България - и по-точно, в областта Загоре.
Географската област Загоре надхвърля по размери
сегашната Старозагорска област. Според древни източници тя е включвала почти цяла
Тракия чак до южното Черноморие - на изток, опирала е до
древния Андрианопол (днешният град Одрин в Република
Турция) и се е простирала по
поречието на реките Тунджа,
Арда и Марица.
За областта Загоре се споменава и в Стария Завет. На
запад тя е достигала днешните градове Пазарджик и
Пещера. В тази огромна територия попада и местността
Азмака грай гр. Чирпан. Названието “траки” на местните хора е дадено от гърците,
които населяват Балканите
много по-късно.
През V век пр.н.е. старогръцкият историк и философ Херодот във втория том
на своята “История” пише за
местното население:
„Траките след индийците са
най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо
и се управляваха само от
един владетел, биха били
непобедими и според мен
най-могъщи от всички, които съществуват. Тъй като
това обаче е невъзможно и
със сигурност никога няма
да бъде постигнато от тях,
те са слаби. Във всяка отделна племенна област те
носят отделно име, но нравите и обичаите им са едни
и същи” (Hdt, V, 3).

Доклад, изнесен на Трета национална конференция

“Историческото наследство
на Стара Загора,
Тракия и Балканите”, 28.10.2017 г.,
При положение, че местното население е многобройно и че първият човек
е открит на тяхна територия,
ме кара да мисля, че става
въпрос за една изчезнала цивилизация със своя култура,
бит, традиции, строителство,
инфраструктура и пр.
В гореописаните граници на областта Загоре до
момента са открити от археолозите над 40 древни
антични градове и крепости.
Предполагам, че техният
брой е в пъти повече. Хилядите долмени и могили говорят, че местното население
освен че е многочислено, но
е изграждало свои селища и
пътища.
При пътуванията ми в
чужбина (посетил съм повече от 40 държави на четири континента, обходил
съм националните им музеи
- гордост за всяка една от
тях) първия въпрос, който
задавах, бе: “Покажете ми
най-стария предмет във
Вашия музей?” Обикновено
ми показваха разнообразни
глинени фигури, датирани
между 3 и 5 хиляди години.
Учудването ми бе голямо в
Националния музей в Кайро,
Египет, където ми показаха

като най-стари предмети на
възраст от 6 хиляди години.
Веднага изниква въпросът:
Каква древна култура е имало в Египет, като град Стара
Загора е датиран от 7 хилядолетие преди Христа, т.е. той е
на 9 хиляди години. Искам да
поставя и въпроса за Египетските пирамиди. Най-старата
пирамида в Египет е пирамидата на Джосер, която е датирана около 27 век пр.н.е. Той
е от Третата династия на фараоните, оказва се, че неговата пирамида е на 4 хиляди
и седемстотин години, същото важи за трите пирамиди в
Гиза - на Хеопс, Микерин и
Хефрен, на възраст 4 хиляди
и шестстотин години.
През това време на територията на днешна България
са съществували древни градове с многочислено население - дори древните метални
рудници до Стара Загора са
датирани на 7600 години.
Излиза, че когато в областта Загоре са обработвали метал, в древен Египет не само
че не е имало пирамиди, а
може би е нямало и население.
Най-старото обработено
злато в света е открито край
гр. Варна и е датирано на

пирамидата на Джосер

7000 години. Наскоро руски
учени откриха пирамида в
Казахстан - на около 5 хиляди години, също датирана
преди пирамидите в Гиза.
По време на посещението
ми в Музея на неолитните
жилища в гр. Стара Загора
видях глинени фигури, които
бяха на 13-14 хиляди години.
Това говори, че цивилизацията в района на Стара Загора
е една от най-старите в света.
Преди повече от девет хиляди години тук, в Стара Загора
възникват четири праисторически селища, като едното от
тях е било най-голямото по
българските земи в продължение на 6 хиляди години
- това е древният град Берое.
Първата фабрика за мед
в света възниква именно на
територията на този древен
град и е на възраст над 7000
години.
Известният римски историк Амиан Марцелин пише:
“Големите градове Филипопол и Августа Траяна, които в древността са се наричали Евмолпия и Берое,
красят провинция Тракия”.
Именно тук се заселват
ветераните от войните, водени от Римската империя.
По времето на император

Марк Аврелий в града са построени десетки жилищни и
обществени сгради, съответната инфраструктура. Градът
Августа Траяна е разполагал
с 40 кули, водоснабдяване,
канализация, театър, храмове, пазари, одеон, терми и
форум с мраморни седалки.
Градът е и от първите, които приемат ранното християнство от Св. Карп - един от
70-те апостоли на Исус Христос и ученик на апостол Павел. Архиепископът на Берое
Демофил взима участие в
Църковния събор в Сердика. През 355 г. римският папа
Либерий е заточен в Берое,
а Демофил заминава за Константинопол, където става
патриарх на Византийската
империя.
През вековете Стара Загора е носила 8 имена: Берое,
Августа Траяна, Иринополис,
Боруй, Верея, Ески Загра,
Железник и Стара Загора.
В моя доклад “Антични
крепости на трако-българите” искам да отдам заслуженото и на други антични градове като: Перистера, която
датира преди новата ера и
се намира до днешния град
Пещера. По време на археологически разкопки през последните 8-9 години екипът
на археолога доц. д-р Бони
Петрунова открива над 300
уникални находки.
Другата крепост, на която
бих искал да се спра, е древната Евмолпия или Филипополис. Градът е датиран на
6000 години - по-стар от Египетските пирамиди и по-млад

Августа Траяна

Музей
„Неолитни
жилища“

Откриха „Лирата на Орфей” край Ардино,
възможно е гробът му да е наблизо
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Крепостта Кабиле
от Стара Загора.
Античният театър - символ
на старинен Пловдив, е един
от най-добре запазените театри от този тип в света. Построен е от император Траян,
събира около 6000 души и
функционира около 600 години.
Античният стадион в гр.
Филипополис е разполагал
с капацитет от 30 000 зрители, на него са се провеждали спортни състезания, така
също и гладиаторски битки.
Другият античен град, който се намира в покрайнините
на историческата област Загоре, е Неутзикон - близо до
село Мезек. Според чешкия
историк Константин Иречек
крепостта е построена преди новата ера и в близост до
нея се намира една от найвпечатляващите гробници от
тракийско време.
Букелон, до с. Маточина,
не е само няколко реда камъни - кулата й и до днес се издига на 18 м височина. В ясен
ден може да се видят минаретата на Одрин на 18 км разстояние.
В полетата край бреговете на река Тунджа през 1205
г. цар Калоян заедно с куманите разгромява латините и
пленява императора им Балдуин Фландърски. Според
легендата Балдуин прекарва
първите няколко дни от пленничеството си в кулата на Букелон, а след това е отведен
в столицата Търново.
Крепостта Кабиле е може
би третата по значимост в
Тракия, след Стара Загора и
Пловдив. Градът датира на
около 3000 години преди Христа. Бил е столица на Тракийската Одриска империя. Тук

са се намирали резиденциите
на тракийските династии Спароток и Скосток. Тук са секли
собствени монети, върху които били гравирани образите
на Аполон, Артемида, Атина,
Херакъл.
През 341 г. пр. Хр. градът
е посетен и от Филип II Македонски.
По времето на император
Диоклециан през IV век Кабиле се превръща в един от
основните градове в Тракия.
Другите антични градове
крепости, които ще спомена, са Маркели, близо до с.
Крумово;
Диоклецианополис - днешният град Хисаря;
Аневско кале - до с. Анево;
крепостта Туида - днешен
Сливен и Перистера - близо
до гр. Пещера.
В началото на изложението си споменах, че античните
градове крепости в областта
Загоре са много повече от 40,
а времето не ми позволява
да обхвана всички. И тук е
мястото да наблегна, че от 1
януари 2018 г. България ще
поеме
председателството
на Европейския съюз. Министерството на културата е
с възможности да инициира
програма, която да запознае
чуждите делегации с древните исторически находки
на територията на Загоре и
Тракия. Успоредно с Италия и
Гърция, България е третата в
света страна, която разполага
с богато културно-историческо наследство.
Жалко ще е, ако пропуснем този шанс - възможност
да покажем на света какво
притежава човешката цивилизация на територията на
България.
Атанас Панчев

Античният театър - символ на старинен Пловдив

Само преди няколко седмици прочетохме, че край Ардино, на популярния исторически обект
„Орлови скали” е открит каменният знак „Лирата на Орфей”. Релефно изображение на музикална
лира (арфа), залегнала в основата на редица антични предания за легендарния музикант и певец,
омайвал с гласа си и с невероятните трели на златната си лира и хора, и животни.
Оказа се че откривателят Минчо Гумаров от Кърджали е популярен спелеолог, алпинист и катерач, който ръководи група за спасителни дейности в Източните Родопи, базирана в Кърджали. Преди години е открил и пещерата „Утробата” край село Ненково. „Докопал”
се е и до редица други артефакти из Източните Родопи, които поради „научна целесъобразност” не са били огласявани публично… Такъв е и случаят с „лирата на Орфей” край Ардино.
Било е заръчано от учени от БАН да се направи обстойно обследване на „Орлови скали”. Имало
е съмнение, че на този култов обект може да се намери издирвано от редица международни историци и археолози каменно изображение с изключителна историческа стойност. Ставало дума за
скална ниша със сакрален тракийски релеф върху вътрешната й коремна стена.

Докато изследвали скалата в търсене на въпросната ниша, Минчо Гумаров се натъкнал на друго каменно изображение. Той го заснел с фотоапарат, а от София приветствали кърджалийския
спелеолог. „Горе” разгледали новата находка, но се решило да не се бърза с разгласяването…
Времената се променили и за случая било забравено… Но…, преди няколко седмици, по повод
публикация в пресата, касаеща издирвания от десетилетия каменен артефакт, „Лирата на Орфей”,
Гумаров посетил за пореден път „Орловите скали” край Ардино. Имал съмнение, че преди години е
открил точно този култов тракийски релеф. Разчистил го и решил повече да не мълчи…
С мой отдавнашен приятел, скулптор, който беше ученик на именития кърджалийски „цар на
камъка”, Зиятин Нуриев, сега професор по изящни изкуства в Турция, посетихме именитата „Скала”
край Ардино. Спътникът ми мълча поне десет минути докато разглеждаше каменния релеф.
- Невероятно, не може да бъде - бяха първите думи на приятеля ми. - Толкова изчистени форми,
лирата е толкова свежа като линии, че имаш чувството че дори само вятър да я докосне, ще
засвири. Другите знаци не ги разбирам, но всички заедно звучат като един ансамбъл, човешки
силует, който държи арфа. Вярно ли е всичко това? - зашеметен запита той.
Каменоделецът от Неделино, бай Акиф, също онемя пред скалното изображение. На въпроса
ми, кога според него са издялани тези знаци, той почеса брадясалите си страни и каза:
- Това никой не може да ти определи. Те са толкова стари, че и вятърът надали знае. Виж как
са изпилени краищата на фигурите - фъртуните са си играли с хиляди години. Не са останали
и „делки” от инструментите по вътрешните равнини на знаците. Това значи, че виелиците
дълги години са ги „подстригвали”. Много са отдавнашни тия неща…
Петър Сивков, геолог от някогашното ДП „Геоложки проучвания”, Асеновград и наблюдаващ отдавна закрития рудник „Еньовче”, Ардинско:
- Трахеолитите са трудни за обработка скали. Те са вулканичния аналог на гранитите. Издълбаните фигури, които виждам са с ширина до два сантиметра и дълбочина до три сантиметра и половина. Това си е направо „ба релеф”, сериозна и трудна работа. Върху тези знаци
е работено дълго време. А като гледам повърхнините им, като релефност и цвят, мисля че
са хилядолетни. Светлият им отблясък може да заблуди някого, когато се разсъждава върху
давността им. Но моят четиридесет годишен геоложки опит не може да ме подведе. Ако се направи спектрография на повърхнините и на ръбовете от към изветряване, ще се установи, че
са изработени поне преди 35-50 века! Категоричен съм! Дори като гледам нишите по скалата
и тези знаци, изработени по вътрешната стена на водната щерна, колебая се да определя кои
са по-стари…
***
Мечтата на истинските ценители на автентичните артефакти е да ги виждат и да им се любуват - тази им мечта изглежда се сбъдва. Открит е каменният знак на „Лирата на Орфей”. Вероятно
следващата стъпка ще бъде археолозите да открият самия музикален инструмент, „Златна арфа”
на Орфей, неговият нож със сребърен калъф и коженият му колан. За това поне говорят тракийските легенди и досегашните открития. А ако се окаже, че и автентичния гроб на легендарния певец
е някъде под скалата, добре скрит в подземието под нея, славата на „Орлови скали” няма да е помалка от тази на Троя. Да не забравяме искането на Евридика, любимата на Орфей, която заръчва
останките на възлюбения й да бъдат „отнесени на чисто място”, при „ скалата, майка на орлите”,на
запад от големите меандри (извивки) на реката Арпеза, Арда…
Източник: Блиц
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Ние не сме роби на гените си

Искам да споделя някои мисли с
цел разширяване на съзнанието в областта на образованието, което също е насилие в запазването
на състоянието на „ Табула раза” - бял лист, дефиниран от Джон Лок, което се отрича от новата
биология, защото чрез химическите посланици от
кръвта на майката се придобива памет за преживяванията в утробата от шаблонните повтаряеми емоционални преживявания на майката. Това е много
полезно, ако емоциите са свързани с любов, но е
много печално, ако са свързани с нестабилност.
Това програмиране е особено важно да се осмисли
от осиновителите, когато детето започне да демонстрира проблемното поведение на биологичните
си родители.Последните изследвания в областта
на произхода на ембриона показват, че преднаталното развитие в човешката еволюция има големи
последствия върху формирането на мозъка, интелигентността и темперамента ни, които остават за
цял живот. След раждането, от 2 до 6 години бебетата и малките деца благодарение на тета и делта (от -5 до 8 херца) ритъма имат възможност да
свалят излючително бързо невъобразим брой поведенчески модели и убеждения. Децата записват
огромни масиви информация, необходима за оцеляването им в околната среда, но нямат капацитета
съзнателно да я оценяват и я приемат като чиста
истина. Посъзнателните програми действат 95 %
от времето, като несъзнателно създават поведение
на автоматичен режим как се чувствате, въпреки
отчаяните усилия на съзнателния ни ум да реализира копнежите си. Децата внимателно наблюдават
и слушат родителите си, след това имитират поведението им, като го копират в подсъзнанието си.
Тези изследвания разкриват големи перспективи за
ученето, но и ни отварят очите за ужасните последствия за децата, които растат в проблемни семейства. Това налага необходимостта от обучение на
самите родители и учители.
При реализацията на новородения еталонен човек на Земята този процес започва още с наслагването и съвместяването на информационните матрици на потенциалните бъдещи майки и бащи в
продължение на една и повече години, с изискванията за живот без сексуални контакти (за концентриране и трансформиране на сексуалната енергия),
при наличието на съвършено здраве и живот в една
хармонична природна среда. Всичко това е малко
засегнато в учебните програми и още по-малко на
практика се прилага при съзнателната еволюция и
създаване на здрав индивид, семейство, род и народ.
Индивидуализмът на образованието трябва да
включва: Съчетание на компетентност и знание, в
това число на лично здраве и дълголетие на обучаемия, с цел придобитите знания, умения и опитности да бъдат дълготрайно прилагани в полза на
личния, родовия и обществен живот на обучаемия
през целия му съзнатален живот.
Още в предучилищното и начално обучение,
децата трябва да разберат, че за собственото си
здраве и потенциална възможност за дълголетен
живот, те отговарят сами.
Обучението по това собствено здравеопазване
трябва да бъде съчетано както в теоритически, така
и в практически план. Децата трябва да се научат
как да използват природните дадености въздух,
вода, слънце, различни видове енергии. Трябва да
имат задълбочени познания за физическата култура и устройство на своето тяло, за да могат съзнателно да работят за укрепване на тяхното здраве
и намаляване на възможностите от различните физически заболявания и духовни увреждания. Удоволетвореност от това, че те сами могат да определят
правилно, какво да бъде тяхното физическо здраве, естествен ще бъде стремежа им към обучение
и ще се предотвратява отпадането им от учебните
занятия.
Нравственото физическо възпитание трябва да
бъде съчетано с нравствено патриотично възпитание, тъй като уникалната природа на България

много помага за физическото и творческо изграждане на личността на българина през целия му
живот. Демонстрацията на различните таланти на
българските деца на световната сцена на науката
и културата може заслужено да ни кара да се гордеем, че сме българи.
След зачеването, което се отразява в съответната индивидуална памет, могат да бъдат реализирани контактите на майката и бащата на бъдещия
човек, не само интуитивни, но и вербално, както и
чрез чувствата, пеенето и танцуването в обкржаващата среда на семеЙството и фамилията. Личния пример като визия и действие на възрастните е въпрос на пренос на култура. Какво семейно
възпитание ще даде постоянно пияния или дрогиран родител. С коя ръка ще подаде книжката, като
едната е заета с бутилката , а другата с цигарата,
Спомням си, на един семинар , проведен в зала
1 на НДК с над 3000места, български научен работник пред 150 души включително и представители на световната научна общественост, докладва своите резултати за необходимата култура на
преднаталното възпитание на детето. Положените
усилия да се предадат тези знания на широк кръг
хора бяха напразни.
Това е резултата на реалната жалка картина
100 000 аборта годишно в България от безотговорното отношение към понятието любов и ниската
култура за съхранение и трансформиране на сексуалната енергия в ежедневния живот на българите. Трябва да се отбележи, че истинското и осъвременено знание, за върховите постижения на науката и техниката на 21 век, не се отразява в учебните
образователни програми. Още по страшна е констатацията, че много от децата знаещи да четат и
пишат, не могат да осмислят прочетения текст.
За съжаление всички от обкръжението на новия
човек в фамилията, включително и бабите и дядовците, са много заети със своите лични и егоистични
ангажименти, за да могат да се ограмотят и съзнателно да помогнат в трудния път към съвършенство, определян от чистата кръв(заложена от
прабългарските принципи-„ Не лъжи”, „Не кради”,
„Не убивай” и наследяване на положителния родов опит, който не се предава между поколенията
поради служебната заетост и некомпетентност на
пазителката на рода-майката и духовната ограниченост на бащата .
За този сблъсък между възпитанието на поколенията в къщи и на улицата, в кръчмата и дискотеката, с деструктивираща музика, никои не споменава.
Тази черна хилядолетна прокоба върху българския
народ,, според според Лейла Владимировна Пугачова, наследница на българската Княгиня Олга(
първата руска християнска светица) вече отмина и
тя заедно с други представители на чиста българска кръв в Киевска Рус изпълняват вече 1061 години завета на Княгиня Олга за продължение на
българския род и съхранявайки традициите на родовия опит.
Ние, представителите на българите на 21 век,
не можем да осъзнаем, че израстването на нашите деца не се измерва с многото килограми свръх
тегло за възрастта им и шепите лекарства, които
гълтат ежедневно, а с любознателността, безстрашието и способността да разкриват своята индивидуална надареност, от която не се интересува
никой. Техните напразни опити да изпитат сами
себе си, самонаблюдението и самореализирането на това, което ги омагьосва, музиката, пеенето,
рисуването, танца, вложените чувства, играта на
страстите, индивидуалния им жизнен тонус се отличават от картината на реалния обкръжаващ ги
свят (който не е светийски, а корумпиран). Така детето е принудено само си създава свой собствен
виртуален свят в които иска да живее.
Никой не учи децата, че щом физическото им
тегло навлиза в рамките на природната норма, значително се подобрява здравословното им състояние. Никой не ги учи, че те получават даром едно
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голямо богатство-здраве, на което са собственици и трябва да го съхраняват и ежедневно да се
грижат като отговорни добри стопани за неговото
процъвтяване.
Образователната система също може много да
бъде полезна с редица мероприятия, включително
и с ежедневната физическа зарядка преди учебните занимания( което помнят някои предишни
поколения).В това отношение секцията „Здраве и
спорт” на АНОК може да бъда много полезна, ако
и се възложи такава задача.
Също така, не трябва да се пренебрегват такива фактори като дишане, качество и количество на
храната(жива храна обработена с температура до
37.5 градуса), движение в естествена и хармонична природна среда(включително и босоходство),
съзнателна работа с природните стихии вода,
земя, слънце и различните видове биологично активни енергии.
За да изживееш живота си мъдро, трябва да знаеш много и да се трудиш много.
Работейки, всеки мускул тонизира мозъка. Всяко
ново движение е тласък към нов живот. За съжаление, фанатичното подчинение на целта, чувствата
и мислите за олимпийски медали на всяка цена е
явно нарушение на мярката за човешкото мислене, поведение и ежедневно действие.
Всеки от нас чувства в себе си нещо изключително, според своята индивидуалност, но тя не
трябва на никого другиго, а и ние не се самоизтъкваме. Всеки го има това, но ние го подтискаме, с
цел за приспособяване към живота и за сметка на
това, губим своята индивидуалност. Резултата е
обикновен светски живот, в който душата се разкъсва от самата себе си и не изпълняваме своята
земна мисия. В разликата на това, което правим и
това, което би трябвало да правим съгласно нашата свободна воля, ние поставяме неразрешима логическа задача на нашия подчинен помощник-квантовият биокомпютър, който зацикля и цялата наша
биологична енергия отива напразно, Ние не можем
да командваме хармонично нашите клетки,органи
и системи и се разболяваме съгласно законите на
Квантовата физика. Ние не можем да управляваме
заложената в нас програма за саморегенерация на
физическото тяло чрез стволовите клетки, поради
разхищение и небалансиране на своите емоции,
биоенергия, биоинформация. Ние не можем съзнателно да променим нашите гени( епигенеза) и да ги
предадем на своите поколения и оставаме роби на
гените си, без да използваме поради своя мързел
своите 5 % творчески ум (работещ с 40 бита/сек)
и разум в реален мащаб на времето, а предпочитаме автопилота ни работещ един милион пъти
по- бързо, но със стара информация.
Моите лични наблюдения върху продължителността на живота на съвременните българските родове са, че всяко следващо поколение е по-малко
жизнеспособно и живее много по -малко и понепълноценно от своите родители. Ако преди един
век българите са били обект на изследване от Европейската научна общност като най-дълголетните
в Европа, сега сме на последно място по продължителност на живота и на първо място по детска
заболеваемост и смъртност.
инж. Божидар Даскалов
Поредната конференция за образованието в България ще се проведе на 28.10.2017 г.
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Продължение от бр. 10
Широко тиражирана е информацията за неговите многобройни връзки и деца сред които найизвестна е Лукреция Боржия, но почти непознат е
фактът, че Александър VI се е обучавал в Университета в гр. Болоня, основан от тайнствен благодетел, наречен Булгарино Булгарини. Гербът му, е
със сходни символи с този на предшестващия го
Калист III, но тук броят на пламъците е седем –
сакрално число при древните българи.
9. Реймското евангелие
Коронацията на франкските и на френските крале се е извършвала с българско евангелие, т. н.
„Реймско евангелие“.

ство, че и православието, и католицизмът са
се оформили като религиозни системи на базата на първата институционализирана форма на
християнството, която е създадена преди тях,
и тя е българска по произход! Предполага се,
че вътре имало и частичка от Светия кръст.
Френските свещенослужители твърдели, че
Реймското евангелие е написано на свещен език.
Може би дори на „езика на Бога“. Става въпрос за
чист старобългарски език. За кирилския текст
от евангелието това е неопровержим факт, а
за този, написан на глаголица, все още се дискутира в научните среди. Текстът на глаголица
най-вероятно е преписан от по-стар български
оригинал. Васил Априлов (Vasil Aprilov) посочва,
че Реймското евангелие е българско. Стилиян
Чилингиров (Stilian Chilingirov) и редица други автори подтвържадават този
факт. Реймското евангелие
е безспорно доказателство
за ролята на българската
средновековна държава и на
българската култура за развитието на цивилизована
Европа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Франкската империя (на лат.: „Imperium
Francorum“), Франкия, Франкско кралство (на
лат. „Regnum Francorum“, „Кралство на франките“) представлява територия, населена и управлявана от франките III в. от X в. Първите сведения за франките се отнасят към III в. Около 358 г.
вече съществуват два франкски военноплеменни
съюза: на рипуарските и салическите франки. През
30-те години на IV в, салическите франки, използвайки затрудненията в империята, увеличават територията си до р.Сома. Чрез военните кампании
на Карл Мартел, Пипин III, Карл Велики и
неговите наследници експанзията на Франкската империя продължава до началото на IX в.
Парижката катедрала или Парижката Света Богородица, наричана още „Нотърдам дьо Пари“ (на
френски: „Notre-Dame de Paris“) е католическа катедрала в Париж, в която се коронясват френските
крале. Тя е точно копие на Реймската. В основите
и на двете катедрали има останки от древни християнски храмове, които са еднакви с тези, открити
в основите на царската църква в Плиска и в основите на Златната църква в Преслав! При франките
се наблюдава следването на традициите, които са
установени при древните българи. С промяната на
ритуала на християнското богослужение и с разпадането на държавното обединение се сменят и
столиците.
Реймското евангелие е древнобългарски религиозен пергаментен ръкопис. Състои се от
две части, 32 страници от която са изписани
на кирилица, а останалите 62 – на глаголица.
Първата съдържа празнични четения на евангелието според православния църковен обред.
Втората част съдържа апостолски послания и
празнични паремии според католическия обред.
Реймското евангелие е безспорно доказател-

Земята е чудо, а животът
- загадка са казали древните
философи. Непознаването
на истинските исторически
събития, явления и факти
води до изменения на културономичното пространство и
на културономичното време,
а това, от своя страна, до
нарушаване на културната
памет, на идентичността и на
социокултурното поведение.
Ето защо, социализацията на
паметниците на културата и историята, на природонаучните и природно-историческите паметници,
изучаването на тяхната първична форма, автентичното им представяне все повече ще играят определяща роля за поддържането на културното самоопределение и на общностното самосъзнание, за
устойчивото развитие на обществата и държавите.
Особено важно е това за съвременните нации, които се развиват в условията на глобализация и на
информационно общество.Унищожаването на културните ценности вследствие на терористични, военни и вандалски действия е пагубно за цялото човечество. Особено по отношение на културноисторическото наследство на такива древни държави
като България. Българското културноисторическо
наследство е базов фактор за устойчивото развитие не само на българското общество, държава и
нация, а и на цялото човечество! Днес, повече от
всякога, са нужни обединените усилия на всички
нации и държави, за да се спре разрушаването на
културноисторическото наследство на територии,
където са се появили първите модели и форми
на цивилизационно развитие. Културономичният

подход утвърждава концепцията за единството на
цивилизационния процес и за базовата роля на
културното наследство за устойчивото развитие на
съвременната цивилизация.
Прилагането на културономичния подход ни
дава възможност не само да разберем, но и да
осъзнаем, че основите на човешката цивилизация са положени от етносоциални общности,
създали се на историко-етногеографски области и в историко-етнокултурни райони, които
са свързани пряко с формирането на българската народност (а по-късно и на българската нация), на българското общество, на българската
държава.
България е единствената държава в Европа,
която през своята хилядолетна история никога
не е променяла своето национално и държавно
наименование.
Потвърждават се научните заключения на такива изтъкнати учени, като проф. Александър Бурмов (Alexander Burmov), който смята, че „българите” са историческа категория етнична общност,
възникнала в резултат на многовековно развитие.
На територията на нашата страна се е зародила човешката цивилизация и българите са нейни
преки наследници. Наследството на българите в
наши дни се предава чрез генетичния код, който
носим. Той е наистина уникален, свързан е с мисията ни и с това, че българите наистина сме
богоизбрани! Мисията на българите е непрекъснато да поддържат жива връзката на Висшия
Божествен Дух със земната реалност: връзката
„Човек – Бог“. Ние, българите, сме първите, които създават учения за непрекъснатия синхрон
между Човек и Бог, който трябва да съществува,
за да има хармония. Още от преди Орфей е било
разпространявано знанието, че онзи, който разбере истината за това, че хората са смъртни
богове, а боговете са безсмъртни хора, ще разбере истината не само за себе си, но и за целия
свят!
Въпреки наличието на вековни периоди на чужда власт в българската държавна история, традицията е толкова силна, толкова е устойчива, че в
българския устен ( най-вече песнен) фолклор за
Орфей са запазени чак до края на XIX в.! Такава
е дълбочината на българската етнокултурна памет. Основен носител на тази традиционна памет
е селското население. В днешно време, обаче това
население не само у нас, но и в развитите страни
се стопи до няколко процента и вече загуби своя
патриархален облик. Този социален строй, който е
съхранявал традиционния бит, култура и история
на нацията векове наред в края на XX в. на практика изчезва. Това означава, че основни носители
на социално-значимата информация, съдържаща
се в натрупания многовековен опит на поколения
преди нас, на традиционния бит и култура през XXI
в., остават документалните източници. Те се явяват
необходимата база, върху която най-успешно може
да се възстанови държавната и културната история
на всеки един народ.
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МАНАСТИРЪТ
„ДЕРВЕНТ”, РУМЪНИЯ
Намира се наблизо след
сухоземната ни граница с
Република Румъния при
Силистра. Манастирът
„Дервент” свидетелства за
пребиваването на Свети
Апостол Андрей Първозвани,
който проповядвал и
кръщавал местното
население в този край на
Малка Скития.
На изток от манастира се
намира „Изворът на Свети
Апостол Андрей с лековита
вода”. На това място, също
като Мойсей, Светецът
забил тоягата си в земята
и от там бликнал извора,
който той използвал като
кръщелен купел.
През годините се
доказало, че водата от
извора има лечебни
свойства - лекува от
психически и физически
немощи хората и носи
Божия благодат на всички,
които я използват с вяра.

Поклонниците, посетили
манастира първо се
прекръстват пред иконата
на Света Богородица,
след това целуват Светите
кръстове и се отправят
към благословения извор.
Много хора идват тук да
се помолят за здраве и
изцеление, а най-много
манастирът се посещава
на патронния си празник,
посветен на Божията майка
– „Животоприемни източник”,
когато се отслужва Светия
маслосвет на платото пред
извора.
По време на
комунистическия режим
манастирът е бил затворен
за близо 60 години, а
монасите са били прогонени.
Тогава пресъхнал и извора.
След откриването си
отново през 1990 година,
изворът започнал да тече по
празниците, а от 2001 година
постоянно. Сега край извора

са построени параклис и
басейн, за да могат повече
посетители да се докоснат
до чудодейните свойства на
водата.
В църквата на манастира
„Дервент” има и чудодеен
камък от първия храм,
построен на това място
преди две хиляди години.
Вярващите коленичат пред
този камък, докосват го и му
изплакват болките си, молят
се за здраве и разказват, че
камъкът поемал болежките
им и растял, а хората
оздравявали. Църквата е
изографисана с красиви
стенописи от добруджански
художници. В нея се
съхраняват мощи на светци,
донесени от Израел, а до
църквата има малък музей.
Сградата на манастира
„Дервент” е реализирана
в типичния добруджански
архитектурен стил.
Мариана Праматарова

ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ
Вероника Трайчева Здравкова, или както всички я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 декември 1991 г. в град Никопол в семейството на
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Мирослава, която е с шест години по-голяма от нея.
През 2010 г. завършва средно образование в родния си град Никопол. През същата година е приета
да учи специалност „Публична администрация”
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил 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 конкурс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пътуване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

СТИХОСБИРКА
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА
ЗДРАВКОВА
Цена 7 лв.

Издателска къща “Новата цивилизация”

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.

ВЪРХОВЕНСТВО НА
ЛЮБОВ И ХУМАНИЗЪМ В
СТЪПКИТЕ НА ВРЕМЕТО
Новата книга на писателката Евелина Тодорова
трудно може да се определи с характеристиките на
един единствен жанр, защото тя е и пътеписна, и
историческа, и езотерична.
Първа глава - свързана е с корените на богомилството и неговото утвърждаване в раннохристиянския процес.
Втора глава се отнася за Анатолийските цивилизации, ранното християнство, османската история
и съвременността.
Третата глава, озаглавена ”Кръстопътят Балкани”
ни въвежда в едно пространство, което е познато и
ни е близко и мило, ала познато също и със своята история на конфликти, войни, кръвопролития и
геноцид.
Последната глава в книгата на Евелина Тодорова
”Фрагменти от близо и далеч” представлява емоционални кратки впечатления от посетени градове
в Европа.
От словото на РАДА ДОБРИЯНОВА

