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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 страната.
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
ив
"Доби прес" ЕООД:

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

тел. 02/963-30-81 и 02/963-30-82.

www. kvantov-prehod. org
излиза 1 път в месеца
140 години от Руско-турската
освободителна война (1877–
1878) и възстановяването
на българската
държавност

Андрей Пантев

Това е паметникът в двора на
болницата в Панагюрище, издигнат от
Стоян Джуджев в памет на избитото
му семейство! Създателят на този
паметник не случайно е избрал
мястото и вида му - чешма на един от
входовете на града. Спираш се, четеш
последната изповед на жертвите
- мъченици, пресъхва ти гърлото,
навеждаш се да пийнеш водица, т.е.
свеждаш глава и правиш поклон...
Тръгваш с мисълта за безценния
залог оставен на живите - да съхранят
своята свобода и да помнят.

В навечерието на Трети
март ние преодоляваме
комплексите си за историческа вторичност.
Наш ли е Трети март
или просто резултат от
войни между две империи. Обсебени от фактори, причини и последствия в анализирането
на политически събития
около нашето Освобождение, ние смятаме емоцията в тях за допълнителен, периферен и не толкова значим фактор. Преобладават геополитика,
дипломация, икономика,
интереси.
Но невинаги е само
това. Възкръсването на
българската държава на
Трети март, наред с всичко друго е и триумф на
общественото мнение в
Европа.
България
е
родена

не само с меч, войни и
въстания, но и като продукт на това, което днес
наричаме
гражданско
общество. В това отношение тя е първата
държава в Европа, която
е създадена и поставена
на европейската карта по
такъв начин.
Когато в европейската
преса и дипломатическа
преписка се появяват сведения за зверската разправа с априлци от 1876
г., тогава светът открива
българите не само като
внушителен
етнически
масив в Източните Балкани. Светът внезапно
научава за книжовното
и държавно великолепие
на българското Средновековие, за историческите заслуги на българите
към християнска Европа,
за особения и оригинален принос на българите
към културната съкровищница на европейска-

От Редколегията

Руско-турската
освободителна
война е найчестната в
Европа на
XIX век. Нека
на този ден
да отправим
синовен
поклон към
онези, които
с меч, кръст
и книга са
реализирали
онази наша
Родина,
която изгря
на Трети
март.
Нека от
пепелта да
направим
криле!
та цивилизация.
Понася
се
ужасната мълва, че потомците
на този етнос са обект
на свирепи репресии от
една чужда и враждебна
власт. Появява се не само
образът на християнски
мъченици в сърцето на
континента, но и на страдалци на Европа. Заговаря се за жертви на вярата
и книгата, за поругаване
на кръста. Така тръгва
нашето незримо присъствие в Освобождението.
Дотогава за българския
исторически живот знаят
само тънките познавачи
на балканската история
преди турците. Този път
в европейската публицистика се появяват коментари не само за бунтове,
но и за облика на българите като културен компонент на европейската
традиция.
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Легенда за Мартеницата
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звестно е че мартеницата е типично и
единствена българска традиция.
Тази традиция не е прекъсвала вече повече от 1300
години в Дунавска България,
но не възниква тук.
Мартеници
са широко
разпространени и в някои
части на днешна Румъния,
Македония, Гърция, Сърбия,
Албания – из всички части
на Българската Етническа
Територия и поселения.
Първи Март е един от наймистичните наши празници. Всички го празнуват, но
малцина знаят какво точно
символизира този прастар
обичай…
Една
от
най-разпро
странените легенди у нас,
адаптирана по редица народни песни, гласи известната история за дъщерята
на Кубрат Хуба(ва) и гълъба,
пренесъл бяло-червен конец до Аспарух. В легендата,
разбира се, има известна истина, защото има песни, разказващи за наш цар, превел
ни в тези земи, и сестра му...

Идеята за птицата, донесла вест от далечни роднини,
обяснява напълно защо старите хора са вярвали, че когато се види първият щъркел
(известие за идването на топлите дни), то мартеницата
трябва да се свали…
Легендата за Мартеницата в съвременна интерпретация:
Към края на своя живот
владетелят на българите
Кан Кубрат повикал петте си
сина и им заръчал да не се
разделят, да бъдат единни,
за да бъдат силни и да не
ги пречупят, както става с
пръчките, ако ги вадят една
по една от сноп. Минало се
време, ханът починал. Тога-

Проф.Живко Желев:

ва хазарите нападнали българите и успели
да пленят дъщерята на Кубрат
– Хуба. Водачът
на хуните Хан
Ашина предложил на синовете
да го признаят
за техен владетел. Само така
щял да освободи сестра им и да им остави земите. Канските синове
били поставени пред трудно
изпитание.
ай-големият
син
Баян признал хазарското владичество
и останал при пленената си
сестра. Другите не спазили
заръката на стария Кан и се
разделили, търсейки свободна земя за своите племена. Единият от братята
тръгнал на север, а другите
Аспарух, Кубер и Алцек потеглили на юг по различни
пътища. Преди да се разделят, братята се уговорили с
Хуба и Баян да останат при
хан Ашина, докато намерят
нова земя. След това Аспа-

Н

рух щял да им изпрати птица, вързана със златна нишка на крачето, която ще бъде
знак да избягат от Ашина и
да ги последват.
Четиримата братя потег
лили и оставили пленената
девойка и Баян в ръцете на
врага. Не след дълго при
Хуба долетяла очакваната
птица, която имала златен
конец на крачето. Като получили тази радостна вест
Хуба и Баян избягали от
плен и достигнали земите
около Дунав. Не знаели точно накъде да поемат, само
птицата можела да им покаже пътя. Баян взел бял конец, който Хуба вързала на
крачето й. Пуснали птицата
да полети, но в този момент
се появили преследвачи от
хазарското племе, които започнали да ги обстрелват.
Баян бил ранен от стрела
и началото на конеца, който държал, почервенял от
кръвта му. В този момент на
другия бряг на реката се поя
вил Аспарух с неговите войници. Хуните, като го видели,
побегнали.
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спарух посрещнал
Хуба и Баян. Взел
конеца от Баян и белия му край завързал с червения. Закичил всеки един от
своите войни с късче от този
свещен конец. Така с победоносната си войска дал началото на новата българска
държава. Заръчал червенобелия конец никога да не се
разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги ще
свързва българите. Нарекли
червено-белия конец мартеница, по името на месеца,
когато това се случило. Тя
станала символ на късмет,
любов и щастие. Оттогава на
първи март всички българи
се окичват с червено-бели
мартенички. Оттогава, бялочервеният конец е здравата
нишка, която свързва българите по света в едно – да сме
силни, щастливи и единни.
Да помним откъде произлизаме и да не се разделяме
задълго от снопа пръчки,
който колкото по-голям ни
прави по-силни.

Мартеницата е свещен символ,
включително на ДНК-спиралата

цветове. Червените конци проникват в бялата тъкан, свързват се с
нея и в съзвучие с белите нишки
на платното създават образите.
А защо си слагаме червен конец
против уроки? За да се увеличи силата ни - червеното е символ на земята, на огъня, на мощта. Слага
се и като символ на промяната, когато започваме
нещо отначало, обяснява Живко Желев.

Според учителя Петър Дънов целият живот се
съдържа между белия и червения цвят. Символиката на бялото и червеното ни е завещана от дедите ни в песните, шевиците и мартеничките. Съчетаването им е символ на здраве, сила и красота.
Според проф. инж. Живко Желев правенето на
мартеничките е ритуал на хиляди години, а носенето им ни хармонизира, точно както източния символ
ин-ян.

Случайно ли е, че имаме бяло и червено в
знамето на България?

Мартеничката е символ на ДНК-спиралата
Мартеничката е символ на ДНК-спиралата, обяснява професорът. Ин и ян в бяло и червено са нашите Пенда и Пижо. Прабългарите са живели в
хармония, защото са притежавали дълбокото и
проникновено знание за върховния принцип, изразяващ равновесието между противоположностите.
Ин е тайнственият женският, тъмночервен (до черен), бавен, сенчест аспект на битието. Ян е мъжкият, светъл, бърз, слънчев аспект. Мартеничката е
запазен до днес образец на народното изкуство.
Пижо и Пенда са младоженец и булка. А в преплетените конци е закодирано отново червено-бялото
двуединство на българите. Съчетаването на червено и бяло е представата на народа ни за единство
на противоположностите и постигане на хармония.
Първо е създаден мъжът, продължава сладкодумният професор, а жената - малко по-късно от неговото ребро. Висшият творец не случайно е създал
жената по-късно и по-съвършена, защото тя има
по-тежки задачи. Във философията на дао тя е и
злото, но злото, което твори, което трябва да избере кое да бъде унищожено и кое да живее. Това зло
върши селекция, както е и при най-свещения акт на
сътворението, когато женското начало избира само
един мъжки сперматозоид от хиляди, а всички други унищожава.
Народната шевица е като янтра,
амулет, който ни пази
Проф. Желев е известен и с това, че винаги е облечен с риза с български шевици. Питам го какво

символизират те. Да се сложи върху бялата риза
червен конец е прекрасна, дадена от Бога промисъл, отговаря ми той. - Вложените скрити послания със знаци и символи са предавани от векове.
Умението се предава от баба на дъщеря и внучка.
Везането е било занимание на жените по време на
седянката, когато са пеели и играели хоро. И докато девойката си везе шевицата, вгражда вътре частици от себе си и своята енергия, но с правилата
на традиция и морал. Най-важното е, че тя вгражда
своите мечти за идващия Тодоровден, на който ще
подари шевицата на избраника си. Ако той я приеме, ще й целуне ръка пред всички. Затова както
при шевиците, така и при мартениците се вгражда
мечта. Важен елемент от ценностната ни система
е, че признаваме великия избор на жената, защото реално жената избира мъжа. Мартеничките и
шевиците са едно конкретно изпълнение на тази
образна символика, в тях се концентрира чистата,
древна ценностна система на прабългарите. Народната шевица е янтра (свещен образ), амулет, тя
ни пази. Върху шевицата са извезани ин и ян - сливането на женското и мъжкото начало. Червеното
е цветът на отдаването, на сърцето и любовта, изразява женското плодоносещо начало, кръвта, живота. Бялото е мисълта, идеята, семето на бъдещия живот, съдържащо всички цветове от дъгата.
Смисълът на битието ни според даоизма е усъвършенстването с цел постигане на хармония между
ин и ян. Тази хармония я имаме в българските песни и везмо, а червеното и бялото са основните му

Мартеницата е свещен символ, подчертава ученият. Неслучайно първото чудо на Исус е превръщането на водата във вино.
Ние имаме мартеница и в знамето ни - бяло,
червено, а между бялото и червеното е зеленото цветът - символ на ерата на Водолея, т.е. втъкано
между тях е Времето...
На 1 март жените да изпият с мъжете си чаша
вода и червено вино
Хубаво е дори, че китайците ни копират възлите
от червени конци, за да пласират по света своите
амулети за защита, късмет, пари, шегува се професорът. Всеки възел е послание, което може да говори много. Неслучайно при прабългарите по стари
календари 1 март е бил началото на зачатието в
Новата година, започнала на 22.XII. Ние трябва да
разпространим бялото и червеното като символ на
народа ни и като част от знамето ни, съветва той.
Бялото е водата, червеното е виното. Това е достатъчно да запомним, убеден е проф. Желев, и се
обръща с призив към жените на 1 март да изпият с
мъжете си по чаша вода и червено вино, както ги е
смесил и Исус на Тайната вечеря.
Проф. инж. Живко Желев става известен с технологията си за лазерно шифровано маркиране за защита
срещу кражби и фалшифициране.
Печели наградата за мир “Гуси” - азиатския еквивалент на Нобеловите награди. Завършил е специалност
“Високи технологии” в Гданската политехника в Полша. Заедно с проф. Андон Антонов работят в областта на психофизическите феномени и характеристиките на водата, приела енергоинформация. Желев е сред
основателите на “Единение Д.Е.Н.”
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Годишнината от
Освобождението
ни от турско
робство наближава
и антибългарската
пропаганда пак се размърда. Все пак само
след две седмици ще отбележим кръгла
годишнина, 140 години от възкръсването на
българската държавност след петвековен
турски геноцид, който едва не изтри
българския народ от лицето на земята, а
това жестоко дразни и травмира модерните
почитатели на евроатлантическите
ценности, русофоби, туркофили и прочие
дьонмета и българомразци. Ето защо тази
безродна и античовешка паплач започна
поредната кампания срещу българската
история и национална памет.
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ърво на 21 февруари неизвестното лице Ирина Драганова създава петиция в интернет, с
която настоява Столичната община да не разрешава изграждането на паметник на граф Игнатиев
(един от най-големите приятели на българския народ
и заслужил деец за освобождението на България от
турско робство), защото това било „тежка провокация“
към българите, тъй като въпросната личност била в
„основата на процеса за обесването на Васил Левски“ и също така архитект на „Санстефанска България, която е просто проекция на руската окупация на
българските земи и превръщането ни в Задунайска
губерния.“ На финала на петицията се твърди, че „в
самия Санстефански договор, който руснаците 140 години отказват да разсекретят, никъде не се говори за
създаване на независима българска държава.“ Подобни твърдения, вероятно резултат от тежка и системна
злоупотреба с упойващи вещества, звучат толкова абсурдно, че дори не си заслужава да бъдат оборвани.
Достатъчно е само да се спомене, че Санстефанския
договор е публикуван многократно, като първата му
публикация на български език е още през 1881 г. В случая обаче важното е друго – само за няколко дни тази
петиция е подписана от 1536 човека, в огромната си
част от София, като според повечето от тях страната
ни никога не е била под турско робство, а под многовековно дивашко… руско робство! Щеше да е хубаво,
ако можехме да ги лекуваме, но те никак не са малко, а
и доколкото знам олигофренията не се лекува.
В пълна координация с тази „гражданска“ инициатива само три дни по-късно, на 24 февруари, в турския
сайт фактор.бг, излизащ на български език, се появява
интервю на напълно неизвестния доцент Стефан Дечев, в което се притопля една друга фалшива „теза“
– за състава на руските войски по време на Освободителната война. Според този „историк“ те били съставени основно от украинци, съответно войната не трябвало да се нарича Руско-турска, а украинско-турска.
Фактът, че войските са били набирани от земи, в които
и до ден днешен руското население е преобладаващо
(макар и да се намират в състава на Украйна), че по
онова време те са се наричали Новорусия, а самите
украинци са се самоназовавали малоруси, е без значение. Важното е да се „докаже“, че в руско-турската
война руснаци не участват. Следващата крачка вероятно ще бъде да се „открие“, че по-голямата част от
турската армия е била съставена от кюрди и араби и
войната да се прекръсти на украинско-кюрдско-арабска. Съответно ще се окаже, че не сме били под турско, а под кюрдско-арабско робство, от което са ни освободили украинците.
Впрочем въпросът с нашите освободители става
все по-сложен. От година на година те се увеличават.
Докато поколения българи учеха историята си такава,
каквато е, и знаеха, че България е освободена от Русия, всичко беше наред и освободители бяха само руснаците. След 1989 г. обаче освен руснаци се оказа, че
са ни освобождавали и украински и белоруски воини.
После, някъде в средата на 90-те години, се появиха и
финландски освободители. От началото на новия век
към освободителите ни се прибавиха и румънци, после сърби, след това черногорци, а на едно честване
във Варна пред време с ушите си чух в дългия панегирик от освободители на България да споменават босненци, че и херцеговинци на всичкото отгоре! Когато
после попитах защо са ги казали, ми отговориха, че в
състава на сръбската армия, която окупира българското Поморавие, имало и една доброволска чета от Босна и Херцеговина. Колко са били, не разбрах, защото и
от протокола не знаеха. Може да са били един файтон
хора, но ето, вече и Босна ни е освободителка (поне
според варненските общинари).

Атака на Гривишкия
редут, художник Николай
Дмитриев-Оренбургски

140 години от Освобождението ни от турско робство

Долу ръцете от 3 март!
За сърбите, които не освобождават, а окупират
българските градове Ниш, Пирот, Враня, Лесковец и
ламтят даже за Трън и Брезник, вече споменах. Румънските „освободители“ пък, когато влизат след руските
войски в падналия Плевен подлагат българите в него
на такъв грабеж, та се налага руснаците да изпратят
няколко казашки сотни, които да разгонят мародерстващите румънски войници. Това, апропо, предизвиква гневна реакция на румънския крал Карол, който претендира пред руския главнокомандващ, че правото на
военна плячка е гарантирано от законите на войната.
Та тези плячкаджии и окупатори ние ги броим за освободители. За черногорците, които пък хабер са си нямали от това, че ще ни освобождават, а са се занимавали с обичайното си занимание – разбойничество и
грабеж в съседните албански земи, което по това време е облечено в официално водене на война срещу
турците, дори няма нужда да коментирам.
Финландците обаче са друг, по-специален случай.
Те участват във войната в състава на Финландския
лейбгвардейски полк от руската императорска гвардия, наброяващ 4 роти с общ брой 900 човека. Само че
повечето от т. нар. финландци всъщност са… шведи,
вкл. целия офицерски състав на полка. Неслучайно
и в нашето съвремие шведите са втората по численост народност във Финландия, а шведският, наред с
финландския, е официален език в страната. Включен
в Западния отряд на руската армия, който обсажда
Плевен, Финландския полк се бие при Горни Дъбник. В
сраженията загиват 24 души, още 6 по-късно от рани и
още 170 от избухнала тифна епидемия след войната.
Общият брой на жертвите е точно 200, като почти всички от тях са шведи. За да се разбере колко точно са
загиналите финландци трябва да се проверят имената
на погребаните във военните гробища, но едва ли са
повече от 10 човека, в най-добрия случай. Но пък за
сметка на това всяка година се прекланяме пред паметта на финландските освободители…
ека не бъда разбиран погрешно – всеки, положил костите си за свободата на България,
заслужава уважение и почит, и ще бъде уважаван и почитан. Но всички загинали са дошли да се
бият във войната като част от руската армия, която е
на подчинение на руската държава. Нещо повече, тази
война се води буквално заради волята и желанието на
руския народ, който пожелава неговият цар да освободи поробените „братя-славяни отвъд Дунава“. Русия
не е готова да води тази война, не желае да я води,
защото армията и още не е възстановена след злополучната Кримска война, и не иска да усложнява отношенията си със западните сили. Неслучайно минава
цяла година от Априлското въстание през 1876 г., до
обявяването на войната през 1877 г., през което време
Русия всячески се опитва да разреши положението на
българите с мирни средства. Фактът, че в крайна сметка войната едва не е загубена, и е спечелена само
благодарение на безпримерния героизъм на руските
войници и българските опълченци, е допълнително
потвърждение на написаното. Само огромният граждански натиск на многохилядните демонстрации, залели всички големи руски градове, вкл. столицата Петербург и Москва, карат руското правителство да тръгне
към военни действия. Апропо, първата работа на цар
Александър II след края на войната, ама наистина
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първата му работа, е да закрие Славянския комитет,
който организира всички тези демонстрации, а неговият председател Иван Аксаков е изселен от Москва и
заточен. Просто царят се изплашва от силата на това
народно движение и го разтурва напълно безцеремонно. Има и друг неизвестен факт за войната – че тя е в
истинския смисъл на думата народна война и повечето от записалите се в руските полкове войници са доброволци. Само че за днешната турско-американска
пропаганда това е без значение – масово се набива
в главите на българите, че Русия водила войната, за
да защити имперските си интереси на Балканите. Санким само тя има интереси… Никой не задава въпроса защо не дойдоха да се бият например англичани
за освобождението ни? Нима те нямат интереси тук?
Ако го бяха направили, сега централната улица в София щеше да се казва бул. „Дизраели“, пред народното
събрание щеше да има помпозна статуя на кралицатаосвободителка Виктория, а ние българите щяхме да
сме най-англофилският народ на планетата. Само че
това не се случва. Всъщност англичаните наистина се
бият в тази война, само че като доброволци в състава
на турската армия, а накрая техният флот спасява Турция от пълен разгром. Нещо, за което турската пропаганда мълчи. Еничарски и продажно мълчи.
ега обаче почвам да се притеснявам. Поради ограничения си интелектуален капацитет
родните дьонмета и туркофили не знаят тези
подробности и сега рискувам да им дам козове да споменават още един „освободител“ – шведите. Но пък
като сме я подкарали, защо да не кажем и за уникалния
случай на онзи японски аристократ, който се записва
като доброволец в руската армия и се бие при Плевен?
Верно, човекът оцелява и японците не дават жертви
във войната, но какво от това? Значи и японците са
ни освободили. Има и още по-уникален момент обаче
– в състава на българското опълчение има записани
представители на 17 народности, като има дори и един
турчин. Ето, излиза, че и турците са ни освободители!
Като оставя иронията на една страна няма как да
не отбележа, че цялата тази кампания за подмяна
на българската национална и историческа памет си
върви съвсем спокойно, като не среща почти никаква
съпротива както от страна на гражданите, така и на
историците. Мълчанието е срамно и необяснимо. Ако
така продължаваме да мълчим пред наглата продажна измет, която шества необезпокоявано навсякъде
из интернет и публичното пространство, рискуваме да
загубим всякакви остатъци от самоуважение и национално достойнство. Аз дадох само няколко примера,
но кампанията за тази година едва започва. Тепърва
ще се наслушаме на интервюта и ще четем статии, в
които ще ни се обяснява как Русия е дошла да ни пороби, как си е гледала само интереса, как 3 март не
е български, а руски празник, как разделя нацията и
затова трябва да се смени и даже да се забрани и т.
н. Ето защо кампанията за обругаването на 3 март е
кампания срещу всеки един българин и защитата на
този празник означава защита на българската свобода, народност и държава! Ни повече, ни по-малко. Така
че долу ръцете от 3 март, дьонмета!
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Църквата „СВЕТИ НИКОЛАЙ” в древна ЛИКИЯ посредникът между обикновените хора и Бог
Метафраст пише, че св.Николай на
този събор е изобличил арианството и е произнесъл пламенна реч
против тази доктрина. Сред добрините, които е направил за жителите
на гр.Мир са спасяването на града
от глад, като склонил капитана на
корабна флотилия със зърно от
Египет за Константинопол да остави част от товара в Мир, светецът
измолил от императора и снижение
на данъците, които били прекалено
големи за населението на Мир.
Безброй чудеса са извършени от
св. Николай още приживе, но найлегендарните до днес са преданията за разразилата се буря в морето при пътуването му до Божи гроб,
когато възкресил с молитви паднал
от мачтата на кораба моряк и успокоил с молитвите си морето. Популярна е и легендата за запушената

ана
Страница
мари

на
атарова
прам

Б

лагото лице на свети Николай излъчва доброта с разбиращия си поглед и дарява
с чудеса всеки вярващ. Неговият образ
ни гледа от великолепно съхранените стенописи
в църквата „Св.Николай” в Древна Ликия, където
свтецът е служил до края на дните си, бил е митрополит и е погребан тук в саркофаг. Той е посредник
между обикновените хора и Бог – лечител, радетел на доброто, закрилник на бедните, щастието
в семейството, децата, моряците, имота, парите,
онеправданите и неоценим помощник при непреодолими трудности.
Новооткрити исторически паметници осветляват живота и делото на светеца, починал преди 17
века. Свидетелства за него се съдържат в жития и
похвални слова още от 4 в. / „Деяния на стратилатите” с неизвестни автори от Ликийската област/,
трудовете на св.Андрей Критски, св.Методий патриарх Константинополски, св. Симеон Метафраст
и други богослови, чиито ранни ръкописи се съхраняват в библиотеките на Оксфорд и Виена.
Свети Николай е роден в края на 3 в. в Древна
Ликия, Мала Азия, градчето Патара, пристанище
на Средиземно море в района на гр.Мир /Древна
Мира, днес част от гр.Демре, Турция/.Живял е по
времето на император Константин и е бил архиепископ на гр.Мир. Присъствал е на Първия Вселенски събор в Никея през 325 г. като главен архиерей
на областта Ликия, почитана и уважавана личност
дори в императорския двор. Самият св.Симеон
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пробойна на кораб с жив шаран, поради която св.
Николай се счита за покровител на морските стихии и моряците, а традицията повелява на Никулден да се слага на трапезата шаран.
Образът на св. Николай често е изобразяван с
деца и неговият лик става правоприемник на Дядо
Коледа/Дядо Мраз. Преданието разказва, че светецът преди Коледа оставял подаръци на децата
във всеки двор, така че и най-бедните да могат да
се зарадват и да посрещнат празника подобаващо.
Тези подаръци се различавали от днешните гланцирани подаръци и били чорапи, ябълки, дребни
лакомства и хранителни продукти. Свързват го и с
възкресяването/спасяването на 3 деца от убийство,
както и с подхвърлените торби злато през комина
в къщата на банкрутирал търговец, който искал да
продаде дъщерите си, а торбите паднали в чорапи,
които се сушели над камината. Така и до днес се е
запазил обичаят да се оставят чорапи на Коледа,
които добрият старец да напълни с подаръци.
През 2-ри в. Мира е метрополис с процъфтяващо развитие, а през 4-5 в. е важен религиозен
и административен център, столица на Ликия по

времето на император Теодосий Втори /402-450 г./.
Като град Мира е познат от дълбока древност – той
е един от шестте най-големи градове по време на
Ликийската лига, а ранни свидетелства за града и
обитателите са открити в руини, домове и съдове
от 3 и 5 в.пр.н.е. В забележителната древна архитектура на Мира са амфитеатъра за 9-10 000 души
и скалните гробници на некропола, разположен по
билото на отвесна планина. Археолозите все още
работят в района и откриват при разкопки християнски църкви и много артефакти, които допълват
информацията за живота в Древна Ликия.
Археолозите продължават да работят и в църквата „Св.Николай” в Демре, където светецът е прекарал живота си и е бил погребан. Църквата е много
добре запазена, с разкошни стенописи на дванадесетте апостоли, на св.Николай и други светци,
колони, олтарни ниши, куполи, мозайки, мраморни капители. Освен саркофага на св.Николай в
тази църква има още две гробници. Мощите на
св.Николай са взети от църквата му в Демре след
разгрома на армията на император Роман Четвърти от селджуците / битката при Манцикерт 1071 г./,
а Ликия и гр.Мир са били ограбени. Десет години
по-късно търговци и моряци от Бари разбили мозайката в олтарната абсида и взели голяма част
от мощите на светеца . На 9 май 1087 г. мощите на
св.Николай са тържествено посрещнати в италианския град Бари. След това венецианците по време на кръстоносния си поход взели и останалите
мощи на светеца. Италианският антрополог Луиджи Мартино е изследвал мощите на св.Николай в
Бари и Венеция /през 1953-1957г. и 1992 г./ и е установено, че липсващите части се допълват в съотношение 5:1. Ученият е установил в своите изследвания ръстът на св.Николай /168 см/, както и че се
е хранил с растителна храна, имал е типични заболявания за продължителен престой във влажни
помещения и е починал на 70-80 годишна възраст.
Възстановка на лицето му е направена през 2009 г.
от учени в университета в Манчестър под ръководството на Каролайн Уилкинсън. Реконструкцията
на лицето на св.Николай напълно съвпада с лика
му от традиционната православна иконография –
високо чело, изпъкнали скули и брадичка, смугла
кожа и кафяви очи.
Православни християни от Русия са построили
паметник на св.Николай в двора на църквата му в
Демре.
Мариана Праматарова
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Лунен календар за март 2018 г. от Димитър Стоянов

Българите в началото
на XII век създават първия
университет в Европа
Българите в началото на XII век създават в Болоня, далеч
преди Оксфорд и Кембридж, първия университет в Европа „Университато Булгаро” - 1119 година. Тук е чел лекциите си
изключително надарения болонски юрист - Булгаро де Булгарис,
наречен Златоуст, за когото може да се чете в Италианската
енциклопедия.
Площадът пред къщата му се нарича ”Площад на Българина”.
Там могат да се видят фамилните гербове на Алцеус Булгарини
и на Асканиус Булгарино от Сиена. В пълна независимост от
черквата, там се учат 10 000 студенти от цяла Европа, за сравнение
в Кембридж, основан СЛЕДВАЩИЯ век, учат 5 000. Магнетизмът
му привлича мастити представители на европейската култура
като Томас Бекет, Данте Алигери, Еразъм Ротердамски, Николай
Коперник.
В двора на Болонския университет има църква, която се казва
„Света Мария на българите. Университетският параклис и до
днес се нарича „Санта Мария деи Булгари”.
Близо до Милано до преди век е имало графство, което се
казва Булгария.
Капелата Санта Мария де Булгари, се намира в палата
Аркиджиназио в Болоня. Той е първият университет в града
построен през 1562г., но като университетски център в Болоня
датира от XI век и е първият в света. От тогава, в продължение
на пет века, учебните занимания се провеждали в домовете на
преподавателителите или в сгради нарочно взети под наем за
това. В същност, Капела деи Булгари е построена на мястото на
църква намирала се до дома на прочутия юрист Булгари - роден
през първата половина на XII век. В този дом, той преподавал
и раздавал правосъдие, позовавайки се на Римското право
приложено в съвременните за тогава условия. Неговите съдебни
решения имали законодателски принцип. Наричали го „Златоуст“,
заемал и длъжността имперски викарий на Болоня.
Именно за това, че бил извънредно важна личност, мястото
където живеел наречено „курия“ било на неговото име
„Булгари“ или „Курия Булгари“. Във връзка с това и самото
му име, аналите припомнят, че като глосатор, както наричали
в болонския унивeрситет специалистите по римско право
през средновековието, неговите законови интерпретации са
обозначени с Булгаро, Болгаро или Бургаро или само с буквата
„Б“. Малкото запазени исторически източници доказват, че е
родом от Болоня. Произходът му обаче е неизвестен. Потънал
някъде в историята, се предполага, че не произлиза от знатните
италиански фамилий Булгаро. Независимо от това, историците
го описват като човек с аристократичен нрав, умеещ да прави
разлика между право и морал или между това, което едното
забранява, а другото позволява.
Булгаро се женил два пъти. От първият си брак имал много
деца, но повечето от тях починали преждевременно. От втория
си брак с Имелда не е имал наследници. Починал през 1167г.,
като оставил на поколенията много полезни решения и ръкописи
от юридически и обществен характер. И разбира се, мистерията
около произхода и името си Булгаро, което остава във времето с
мястото където той живял в центъра на Болоня и наследено от
малката църква. Разрушена частично от бомбардировките в края
на Втората Световна война, Капела Санта Мария деи Булгари
успява да съхрани част от великолепните стенописи от XVI век на
местния художник Бартоломео Чези определени като „История
на живота на Богородица“. Чудо спасява от бомбите стенописа от
края на XVI век представящ над олтара Благовещение, дело на
фламандския художник Денис Калверт.
Капелата Санта Мария деи Булгари по принцип е затворена
за посещения. В нея се извършват само погребални обреди на
изключително заслужили професори от местния университет.
Неизброими са туристите от цял свят уловили мигът, увековечен
в книгата за посещения.
tsvetakirilova.blogspot.bg

Биодинамична характеристика на март 2018 г.
Навлизаме в най-важния месец,
от чийто старт зависи цялата земеделска година. Имаме няколко
много важни задачи, които трябва
да решаваме целенасочено във
времето и мястото.
Подредбата на планетите в зодиакалния пояс ни предсказва за
по-студен и влажен от нормалния
дебют на месеца. Но все пак има
надежди за повече светлина от
Юпитер и топлина от Сатурн, на
който ще помага и Марс след 15
март.
Тенденция за пролет ще усетим
около 6 и 7, но с чести промени.
Още по-крайни промени ще настъпят около 16-19 с по-ниски температури в планините и северните
райони на страната. Краят на месеца се очаква сравнително топъл
(пролетен), но със студени нощи.
Рязането и саденето започваме веднага в дните на Низходяща
Луна - използване на топлинните
и светлинни съзвездия до 12 включително, същото правим и от 25
март, като пропускаме 26 и 27.
Ако не е направено ранното
пролетно пръскане на овошките,
използваме дните на Възходяща
Луна от 12 до 24 март. Сега е до-

бре да използваме колоидна сяра
1:400 с по-голямо внимание към
прасковите. При недобра защита
влажното начало на март ще активира аскоспорите на къдравостта.
Обливайте пъпките и по-високите
клонки добре.
Свободен ден от този период
ни е необходим за приготвяне на
пастата за обмазване на стеблата
и дебелите клони на овошките. Не
пропускайте базалтовото брашно. То е важно и се подсигурява
лесно. Следва отваряне на чашите на дърветата, разрохкване с
добавяне на компост, поливане с
биопрепарати за активиране на
почвените бактерии, мулчиране
с органични материали - каквито
имаме... Също и под редовете на
лозите - ивицата не по-малко от
100 см, по 50 см от двете страни,
леко вдлъбната. Също мулчираме
добре от двете страни пътеки за
пръскане 40-50 см и при широко
междуредие от 300 см остава леха
от минимум 100 см.
В дните 17, 18 и 19 засяваме
смески за зелено торене. Сега можем да отдъхнем. Дано сме успели на 6 и 7 да боднем за вкореняване няколко върбови резници.

Сега ще направим същото, само че
на 28 и 29 между паузите за садене на дърветата. Ако сме успели
да засадим между лозите фацелия, лупина, елда, фий и детелина
значи сме помислили и за пчелите.
Достатъчни са ни и дните за
работа с компостната купчина. Поголямо внимание към 2, 3, 4, 5, 30,
31 - най-добрите за подхранване.
При добре узрял компост сме решили пролетното стартиране на
растенията с максимална сила.
От работа в градината изключваме сложния възел на Меркурий
- 5 март, на Марс - 16 март, както
и струпването на Лунния Перигеи и Възел на Меркури - 5 март,
на Марс - ! 6 март, както и струпването на Лунния Перигей и Възел
- 26 и 27 март - имаме нужда и от
почивка! Не трябва да пропускаме
пролетното равноденствие, което
настъпва с навлизане на Слънцето
пред знака на Овена - 20 март 18
часа и 16 минути.
Спорна работа на всички добри
стопани!
Чичо Митко
Dimitarstoyanov@mail bg
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Мозъкът ни произвежда
лекарства - мисълта лекува

Може ли мисълта, тази мистериозна функция,
приписвана на нашия мозък, да лекува болежките
на тялото ни?
Или поне да допринесе за излекуването им?
Все повече учени смятат това за очевиден факт.
Възможностите на мозъка, които непрестанно
откриваме, изглеждат почти безкрайни. Сега беше
доказано, че наред с всички познати ни негови
функции този орган е истински завод за лекарства.
Той е способен да нареди по избор биосинтезата
на сънотворни, обезболяващи, антибиотици, лекарства за лечение на рак, опиати, алкохол, кофеин, канабис, дори LSD според моментните нужди.
Или по-точно казано той упражнява тази фармацевтична дейност непрекъснато в ежедневието.
"Всеки ден, всеки човек е нападан от микроб,
стрес или тайно от ракови клетки, от които се освобождава, без да го съзнава", казва д-р Патрик Льомоан, психиатър и специалист по плацебо ефекта.
Причината е, че мозъкът заедно с имунната ни система се е намесил химически, за да реши проблема чрез автоматичното производство на лекарство
с радикално действие, доставяно незабавно на необходимото място. В тази фармацевтична функция
мозъкът може да бъде подпомогнат от ефекта плацебо. Защото връзките между тялото и духа са ето
такива – достатъчно ни е да повярваме в дадена
опасност, за да бъде убеден и мозъкът в нейното
съществуване, до такава степен, че да задейства
ответна реакция.
Всъщност, макар ефектът плацебо да се използва емпирично от дълги години, едва напоследък
откриха действителността и причината за неговата
ефективност, производството на автентични лекарства. Това обяснява нарастването на популярността на плацебо ефекта при лекарите, а следователно и сред техните пациенти. В действителност
медицината винаги е правела плацебо, без да го
съзнава.
Дори при най-скъпите и усъвършенствани медикаментозни молекули по общо мнение плацебо
ефектът има дял от 30% за успеха на всички лекарства и дори до 60% в психиатрията, казва още
през 2003 г. д-р Давид Серван-Шрейбер, пионер в
интегралната медицина, свързваща тялото и духа.
Проблемът с плацебо ефекта е, че той винаги

е придружаван от своята обратна страна – ноцебо ефекта. Често е достатъчно да си помислим,
че сме болни, за да се разболеем в действителност. Впрочем, проявите на този негативен ефект
се умножават в наши дни. Например астматиците
се задушават, когато ги накарат да повярват, че
дишат дразнещ органите газ. Във всички случаи
достатъчно е да повярваш. Вярата предизвиква
заболяването..., както и оздравяването. На този
хлъзгав терен с плацебо медикаментите трябва да
се внимава.
Невронната обратна връзка може да се смята
за нещо като гимнастика на ума. Тя се изразява
в следното – още когато човек е информиран за
състоянието си, той може да задейства мозъка си,
да го моделира, да го подсилва чрез подходящи
упражнения, точно както го прави за тялото си, когато, предупреден от тъжния си вид при вглеждане
в огледалото, решава да се промени и да си наложи определен режим. И тук за мозъка, както и
за тялото постигането на промяната изисква силна
мотивация.
Идеята е човек да може да вземе мозъка си в
ръце със силата на волята, идваща несъмнено
от самия мозък. За момента невронната обратна
връзка все още не е навлязла сериозно в терапевтичната практика. Много лекари се интересуват от
нея и положителните резултати при експериментите се увеличават. Дълбоки депресии, резистентни

на медикаментозно лечение, проблеми с вниманието и концентрацията, хиперактивност, хронични
болки, безсъние, дори епилепсия...
Непрестанно в научните списания се констатират ползите от самоконтрол на нервно равнище.
При неотдавнашен експеримент в канадски университет екипът на психиатъра Рут Ланиус установи, че може да се постигне трайна утеха при хора,
страдащи от посттравматичен стрес, след няколко 30-минутни сеанса по обучение в самоконтрол.
Медитацията при пълно съзнание също се състои
в оказване на влияние на мозъка за контролиране
на емоциите след подходящо обучение. Медитацията действа пряко върху частта от мозъка, която
контролира емоциите и открива стимулите, които
могат да са опасни за организма. Оттук идва и разнообразието на нейните функции. Тя облекчава
хронични болки, намалява стреса и безпокойството, стимулира имунната система и повишава способностите на ваксините, подобрява възможностите за концентрация, като намалява смущаващите
сигнали.
По този начин тялото и умът се свързват по категоричен начин. "Официалната" медицина започва
да забелязва ползите от медитацията, но битката
все още не е спечелена. Особено във Франция,
където според д-р Патрик Льомоан " по културни
съображения сме твърде склонни да пазим доверието си за химията". pogled.info

Немско чудо, което отпушва артериите,
сваля холестерола за минути и кара сърцето
да работи с нечовешки обороти
Свалете холестерола,
предотвратете инфекциите
и отпушете артериите с
това просто лекарствено
средство. Отпушете
артериите и помогнете на
вашето сърце да работи подобре, като ползвате този
лек, популярен в Германия и
някои скандинавски страни.
Следната рецепта идва от
Германия и се използва
от векове за лечение на
доста заболявания, като
атеросклероза, висок
холестерол и хронична
умора. Помага също така
при инфекции и простуди.
Тази рецепта е идеална за
вас, ако страдате от лош
имунитет или имате нужда от
по-добро здраве на вашите
артерии – да ги прочистите

добре от налепите и да
свалите холестерола.
Ето от какво се нуждаете!
4 средни лимона (с корите)
3-4 см корен от джинджифил
или 2 чаени лъжички
настърган джинджифил

4 скилидки чесън (големи)
Домашно червено вино –
около половин чаена чаша
Вода
Половин чаена лъжичка
черен пипер
Водата е нужно да е такова

количество, че да залеете
с нея нарязаните с корите
лимони, и да се съобразите
и със съда, в който ще
приготвяте тази смес.
Начин на приготвяне:
Прочистете и измийте
лимоните старателно и ги
нарежете на парчета. Бихте
могли да ги сложите за
малко във врящата вода,
за да омекнат. Обелете
чесъна. Вземете лимоните,
джинджифила и чесъна
и ги сложете в блендер.
Разбивайте, докато всичко
се смеси добре. Сместа се
изсипва в подходящ съд и
се добавя водата. Оставете
да ври при непрестанно
бъркане. Дръпнете
съда настрана, за да се
охлади. Когато се охлади

добре, прибавете виното.
разбъркайте, прецедете и
поставете черния пипер. Ако
ви е прекалено кисело, може
да го подсладите с малко
мед. След това намерете
подходящ съд и го поставете
в хладилника.
В срок от 3 седмици се
пие по половин чаша на
гладно два часа преди
всяко хранене. След
първоначалните 3 седмици
се прави почивка от една
седмица и след това е
необходимо да се започне
отново, пак за 3 седмици.
Още през първите три
седмици ще започнете да
чувствате положителните
ефекти от това лекарство.
Ще се почувствате
освежени и ще усетите
невероятен прилив на
енергия. Това прекрасно
средство за защита е много
ефективно срещу съдови
задръстванията, както вече
споменахме в началото на
статията пише lekuva.net.
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Честит юбилей,
г-н Вангелов!

Честит
90-годишен
юбилей,
г-н
Вангелов! От името
на Клуб за поезия и
музика "Света София, Вяра, Надежда
и Любов" при читалище "Райко Алексиев" - София, с обич и
благодарност ти пожелаваме по случай
твоята 90-годишнина здраве и творчески поетични успехи! Желаем ти още
дълги години да ни
водиш по стръмните,
но красиви пътеки на
поезията.
Книгата "Кратко пособие на поета", написана от теб и
сина ти Петър Вангелов, за нас е учебник, в който са изложени закономерностите на красивата поетична мерена реч.
Издадената през 2017 г. стихосбирка "Възход и падение",
стъпалата, очертани на корицата, са символи, отразяващи
твоя и нашия път към върховете на поезията.
Аз бих казала, че си роден под щастлива звезда - 15 март
1928 г. , в с. Камен, Великотърновска област. Завършил филологическия факултет в Софийски университет с втора
специалност психология, ти си се оформил като човек с висок патриотичен дух, с нравствени добродетели, проявени
в работата ти като учител, директор на училища, инспектор
по просветата, инспектор в Министерството на културата с общ 46-годишен трудов стаж. В издадените от теб книги
"Размисли и вълнения", участвал със своите стихове в четири алманаха, издадени от клуба в "Куатроантологията",
книгата "Възход и падение", печатал си и печаташ статии
по обществени и морални проблеми като "Възвание до
ЮНЕСКО при ООН, Нравствената трагедия на човечеството, Къде се крият общите древни корени на любовта между
българския и руския народ и над 200 стихотворения ти си
наш вдъхновител.
На добър час, учителю!
Желаем ти още успехи по отговорните стъпала на живота и творчеството!
Райна Минкова,
зам.-председател на Клуба за поезия

Възкресението
на Исуса
Аспарух Вангелов
Възкресението е Висша тайна,
за науката е още незнайна.
Възкресението победи смъртта,
че смъртта не е вечността.

ашият импулс-насърчение за възхода на
Отечеството ни, без
който жертвата на Първия
негов син не би била толкова
заслужена. Не би била така
твърдо, апостолически и незабравимо закрепена в нашето съзнание, в което сега
проникват и доста съмнения
в човещината, настанява се
мрачината на материализма.
Но тъкмо големите идеи, като
тези на Левски, са правили и
продължават да правят пробивите, преходите към неизтребимото добро, към осъзнаването, към истината…
Именно този импулс за
просветление и възраждане,
оставен ни от Левски, е нашият завет за един съвсем
нов свят, в който ще тържествува законът на любовта,
носещ небесното висшегласие и равноправие, който ще
ни запази и задържи в родното гнездо, в което са корените на най-древната цивилизация, предшествала с векове европейската. Ще ни дава
и вярата, че в нашата малка,
колкото длан и ласкава шепа
земя, има всичко необходимо за достоен живот, защото
самата тя е духовен покров,
духовен подслон и стожер.

страница
читателя
на
145 години от гибелта на нашия Левски.
На нашия Апостол - символ на свободата,
равенството, братството, на святата
република… На родното, на единението
и равноправието, моралността... На
националното ни достойнство.

Надеждата ни е в
новите поколения

Защото именно от тази
малка, но свещена земя се
извисяват в космоса напевите на българските мистерии,
така щедро наспорили земята ни, осветена със себежертвата на нейните верни
синове и дъщери, с повече от
300 хиляди народни песни.
Тъкмо затова големите идеи
не могат да бъдат победени
от големите пари, защото те
са бащини завети, съдът на
дедите ни. Съд-Ба-та ни.

добре е осъзнала Рузие Мустанчева от с. Чорбаджийско,
наградена в нашия конкурс за
есе “Левски и Европа”.
Може ли Човек днес да възкръсне
Благодарност към провисинджирът адов да прекъсне
дението, което и в наши дни
Човек физически не е вечен,
изпраща светли духове, като
той и духовно не е човечен
този на заминалия си от земводи войни, граби и убива
ния свят наскоро Дядо Добри,
и Природата дори затрива...
в който Айтунч Мустафа, друг
Човекът трябва да се прероди
участник в конкурса, вижда
от грехове да се освободи.
Затова и благодарност- черти на святост от образа
та ни към нашия Апостол на на Левски. Припомня ни, че,
Възкресението сега за Човека
свободата, провидил тези съвсем не случайно, един от
е мечта желана, но нелека наши духовни дарове, е и 30-те псевдонима на Дякона
то символ е за духовно
прераждане
благодарност към Небето, ко- е Аслан Дервишоглу, който е
и символ за духовно израстване.
ето е било много щедро, пра- превод на турски език на Левщайки ни толкова светли ду- ски Дякона. Но дервиш ознаЧовечеството може да възкръсне,
хове, и личности, като него. чава още и суфист, просветако войните изцяло прекъсне,
ако любовта като ближни възроди,
Но и благодарност към самия лен аскет-мъдрец, търсещ
ако мир, обич, щастие утвърди!
неунищожим Живот, както
и даряващ ос24 май 2015 г.
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Издателска къща
материалните
Основател: акад. Атанас Панчев
„Новата цивилизация” ЕООД,
зависимости и отСофия
Главен редактор
Адрес на редакцията:
варящ вратите на
Петър Петров
1172 София
Първа Инвестиционна Банка
духовното.
жк „Дианабад”
АД, гр. София
Редакционен колектив:
Желяз Христов
Лияна Фероли

www.kvantov-prehod.org
Проектант на символа
на вестника художникхералдик Христо Танев

Автор на главата
на вестника: Галина Фероли

Затова в така горещото
ни огнище продължава да
гори сътворителният огън
на пробудата, на бъднината.
На новото бъдене. Огънят
не само на бъдещето, което
се измерва с времето и пространството, а на бъднината
на безкрайността.

ул. „Никола Габровски” №1
Хотел „Диана-1”, ет. 6, ап. 62
Тел.:

0893/ 83 84 97;
0887/08 19 59

e-mail: kvantov_prehod@dir. bg
ISSN 1312-7063

IBAN:
BG13FINV91501016554266
BIC KOD: FINVBGSF

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

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

Нашата
благодарност пък е
към всички други
участници в конкурса “Левски и
Европа”, защото
във всяко едно

есе има греещи светлинки на
признателност, осъзнатост и
обещание да се следват заветите, идеите, нравствените принципи и ценности на
Васил Левски.
И в това е нашата надежда, че, както казва Мерсия
Макдермот в книгата си “Апостолът на свободата”, “той
умира като семената, за да
оживее наново в реколтата…” И в това, както добавя
Алпай Ахмед, друг участник
в конкурса, че с всяко нейно
зрънце и във всяко следващо поколение, Левски ще се
преражда и заедно с това ще
изкласява новата надежда,
новото начало, новият живот.
Стига да не позволяваме
новите “семена” и “класове”
да се оставят да “изгниват”
в земното и в духовното ни
поле.
Лияна Фероли,
Общински комитет
“Васил Левски”, Кърджали

От стр. 1
От Петербург до Дъблин
вече знаят какво са българите. Русия на Александър II не
е Русия на Николай I. За нея
Търново не е Самарканд, нито
България - Средна Азия. Тя
първа и най-остро се изправя
в защита на българите.
Европейският свят е отегчен
от династически комбинации
и междудържавни войни, при
които се осъществи обединението на Германия и Италия,
от крайностите на Парижката
комуна, от съюзи на императори и републикански скандали
във Франция, от войните на
кралица Виктория в отвъдморски пространства. И изведнъж
в такава рутинна и елитарна
политическа среда възниква
въпросът за съдбата на българите. По чайове, концерти,
вечеринки, приеми и сказки
се заговаря за тях. Българският въпрос като морална
дилема става главната тема
на Голямата балканска криза

„Наш” ли е Трети март
1875-1877 г., която започва с
въстанието в Босна. Анкети от
местата на престъпленията,
дипломатическа конференция в Цариград през декември 1876 г., проекти за устройство на бъдещата българска
държава. Всичко това е отзвук на един обществен порив, обединил учени, писатели, художници, клерикали.
Тургенев и Достоевски, Оскар
Уайлд и Антъни Тролоп, Чарлз
Дарвин и Уилям Морис, целият интелектуален елит на
Европа застава в подкрепа
на българите. Заговаря се за
«моралното здраве» на европейското общество, което
допуска такава несправедливост. Паралелно с Цариградската посланическа конференция в Сент Джеймс хол
в Лондон, на 8 декември се
свиква грандиозна конференция по Източния въпрос, на ко-

ято присъстват 710 представители от 117 английски градове.
Централен въпрос е българският. 85 депутати от парламента произнасят гневни речи.
Няма голям английски град, в
който да не се провеждат митинги в подкрепа на българите.
Това позволява на Русия да
осъществи своята велика мисия на избавителка. Настъпва
нейният благороден час.
В този случай тя осъществява идеите и идеалите на европейския XIX век., тя е повече
европейска сила, отколкото
онези правителства, които
възразяваха срещу българската независимост.
Пробългарската кампания
в цяла Европа „върза“ ръцете
на противниците на свободна
България. Гладстон победи
Дизраели и всички останали
опоненти.
Така че Трети март е наш.

Руско-турската война. Десантът при Свищов,
художник Николай Дмитриев-Оренбургски

Състав и структура на
Въоръжените сили на Русия
През 1874 г. въоръжените сили на Русия са в процес на
основно преустройство в съответствие с военната реформа
на военния министър генерал-лейтенант Дмитрий Милютин.
Въведена е всеобща военна повинност. Служат 25% от
военно-задължените, определени по жребий. Останалите
мъже от 20 до 40-годишна възраст са зачислени направо в
опълчението. Срокът на военна служба дава възможност да
се създаде значителен резерв от обучени войници.
През 1876 г. списъчният състав на Руската армия е 1 474 498
войници и 25 953 офицери. Състои се от:
- редовни полеви войски: пехота, кавалерия, артилерия,
инженерни части, свързочни части и флот;
- тилови войски;
- запасни войски;

- спомагателни войски;
- нередовни войски:
казаци, части от неруски
националности, опълчение.
Основна тактическа единица
в пехотата е пехотен
батальон. Съставен е от 5
пехотни роти по 168 войници
във всяка. Четири от ротите
са линейни, а петата е
стрелкова, съставена от найдобрите войници.
Пехотният полк е съставен
от 3 пехотни батальона.
Пехотната бригада е от 2
пехотни полка. Пехотната
дивизия е от 2 пехотни
бригади.
Гвардейската пехотна
дивизия има по 16 пехотни
Под Плевен

Никола Корчев
- СПАСИТЕЛЯТ
НА САМАРСКОТО
ЗНАМЕ, увековечен
от художника
Ярослав Вешин

Нашите будители, книжовници, четници въстаници и
опълченци, или техните сенки, вървяха редом до освободителната руска армия.
Това е често незримото, но
реално съучастие на българския народ в епичната драма
на неговото освобождение.
Но ако не беше руското оръжие, прогонило завинаги турците, нашите благодетели в
Европа щяха да изразят спрямо нас само искрено и трогателно, но безпомощно ожалване. Не можем да въздишаме
по Санстефанска България и
да избягваме въпроса кой я е
сътворил с меч и картография.
Този факт стои неумолимо
на Трети март, независимо от
всички «прочити», спекулации
и измишльотини спрямо него.
Няма красиви войни. Но благородни и съзидателни войни
има! Това е най-благородната

война за вярата. Тази война
реализира саможертвите и
мечтите на поколения участници в националноосвободителното движение и дело на
българите. Тя донесе Трети
март не като подарък, а като
заслуга.

батальона (по 4 пехотни роти
във всеки), като броят на
войниците е равен на броя в
пехотната дивизия.
Конната дивизия се състои
от 2 конни бригади. Конната
бригада е от 2 конни полка.
Конният полк е от 4 конни
ескадрона по 128 войници
във всеки. Донският казашки
полк е от 6 конни сотни.
Пешата артилерийска
батарея има 8 оръдия.
Конно-артилерийската
батарея е с 2 оръдия. Поголямото формирование е
артилерийската бригада.
Армейският корпус е найголямото съединение.
Състои се от 2-е пехотни
дивизии, 1-а конна дивизия и
2-е артилерийски бригади.
Черноморският флот поради
ограниченията на Парижкия
договор (1856) се състои от
2 броненосеца, 4 корвета, 20
парахода, 14 шхуни, 1 баркас,

5 катера, 7 миноносеца и 22
мобилизирани граждански
парахода.
Войнишкият състав е
добре подготвен, храбър
и самопожертвователен.
Подофицерският състав,
който командва най-малките
тактически подразделения,
е сравнително добре
обучен и с малък боен опит.
Офицерският състав е 60%
от необходимия за случай на
война. Две трети от него са с
добра и задоволителна обща
и специална подготовка.
Добре подготвените
офицери служат предимно в
гвардията, артилерийските
и инженерните части и помалко в армейската пехота
и конницата. Щабните
офицери, средният и висшият
команден състав притежават
солидна подготовка и много
често са завършили военни
академии.

Позиция
на Шипка,
художник
Василий
Верешчагин

