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2 юни - Ден на Христо Ботев и на
загиналите за свободата и независимостта на България - исторически ден,

пропит с кръв и смърт, е обявен за национално честване. Национална траур – да, но какво честваме? Смъртта
на Великия Ботев и всички, дали живота си за България
с чиста съвест, с чисти намерения, с чисти идеи. Като за
капак „празникът“ мени името си 4 пъти. За пръв път се отбелязва в Пловдив и Враца през 1901 година. Днес на него
дефилират костюмари, окъпани във власт. Свеждат глави,
но мислят за друго. Не за идеите на Ботев, не за стиховете
му, не за дирята му. Днес пред паметниците на поета се
редят хора за снимка, усмихнати и нагиздени, превърнали
и тази дата в повод за селфи.
Стефка Георгиева

Какво нямаме? Какво чакаме? От
какво се боиме? Няма власт над оная
глава, която е готова да се отдели
от плещите си в името на свободата!
Огън и меч! Меч и огън! Треперете,
тирани! Полудейте, дипломати!
Пророческите редове на Ботев все едно ги е писал преди
минути и мастилото още не е засъхнало и на листа:
„Той (народът) проклина своето преминало, защото е мрачно,
мрази своето настояще, което е тежко и горчиво, и вика:
бъдещето ми, бъдещето ми!“
Днес, за да почетем големия Христо Ботев, ще припомним
редове, излезли изпод перото на този талантлив български
поет и публицист!
Политическа зима
Заспиш и сънуваш... Но какво сънуваш? – Сънуваш, че светът
прилича на кръчма и че гладните, дрипавите и измръзналите
народи са се събрали в нея и на колене въздават хвала Бакхусу... Множество малки и големи господа духат на своите измръзнали ръце, гледат с особено равнодушие на просяците,
молят се богу за плодородието на човеческия род и за изобилието на хорската глупост и слушат как вият вълците в гъстата литературна и финансиялна мъгла и как плачат децата на
Европа за лятото на науката и на цивилизацията...
Облаците ще да произведат революцията, политически дъждове ще да пометат гюбрето из моя двор, пред вратата ми
ще да огрее слънце, народите ще да изпъплят из кръчмата и
ще да се запощят на припек; а аз ще да изляза из своя палат
да се порадвам на ясното небе, на миризливите цветя и ще да
запея: „Гледайте, очи, ненагледайте се!“...
Ти си българин и патриотин! Запей песента „Гъби, мои гъби“,
пък легни и сънувай, че си предводител на гъските, цар на
кокошките и защитник на българския народ. Но преди сичко
попитай жената си или своя мозъчни ревматизъм, изминала
ли се е зимата, превалила ли се е нощта? Ако ти каже, че не
е, то ти спи, както си спиш и сега, завивай се в своята мрежа
и извикай сам: „Дали се две нощи смесиха, или се зора довърши? Кукуригу! – Ето петлите! Джав, джав! – Ето кучетата!
Зимата се свърши и нощта се измина.

Зов

Валентин Дешлиу
превод: Матей Шопкин
на Христо Ботев
Не ми достигна глас да те възпявам,
пред твойто име спира моят дъх.
Чрез словото си ти се извисяваш
и се превръщаш в исполински връх.
И горе - в необятните простори,
аз виждам твойте огнени очи.
И с твоят глас вселената говори,
и хълм, и дол от твоят пулс ечи.
А аз вървя по булевард, наречен
на твойто име. и внезапен ек
в душата ми отеква: ти си вечен!
Поет!…И Воевода!… И Човек!…
О, аз по твоите следи минавам.
Край мен шумят барутни ветрове.
И ме опива гордата ти слава
и ритъма на твойте стихове.

Да, в моя роден Букурещ, където
намери някога подслон и дом…
По булеварда, тръгнал от сърцето ми,
при тебе аз пристигам мълчешком.

И ставам целия на жива рана.
Боли ме, че загина толкоз млад
в приоблачните дебри на Балкана.
Но ти си още жив и в моя град.

И в мигове на мисли споделени,
жадувам като дар и благослов
да чуя твоя клетвен зов на гений
за святата, за страшната любов!

Трагиката
на 9 юни 1923 г.
УБИЕЦЪТ НА АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ ГОВОРИ…
На стр. 2
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Трагиката
на 9 юни 1923 г.

На 9 юни 1923 г. в България е извършен преврат. Той
поставя началото на кървава ескалация в българското
общество.
Превратът е извършен от организацията Народен
сговор и Военния съюз с помощта на части от столичния гарнизон и гарнизоните в другите краища на България. Чрез него било свалено законното правителство на
Българския земеделски народен съюз, възглавявано от
Александър Стамболийски, и установен сговористки режим. Причините за преврата се крият в недоволството на
монарха и десните политически сили от провежданата от
земеделското правителство вътрешна и външна политика. Цар Борис III, който стъпил на престола през октомври 1918, не искал повече да се примирява с положението "да царува, без да управлява".
Проведените пък от правителството на Александър Стамболийски реформи, макар и да не засягали устоите на частната собственост, нанесли известен удар на едрия и по-специално на лихварския капитал.
В самото навечерие на преврата цар Борис III също се включил с непосредствени действия. На 7 юни той посетил министър-председателя
Ал. Стамболийски в родното му село Славовица, Пазарджишко, с цел да приспи неговата бдителност. Акцията започнала по предварителния
план. Най-напред се вдигнали заговорниците в столицата начело с о.з. ген. В. Лазаров. Те извели поверените им войскови части и юнкерите от
Военното училище и пристъпили към заемане на набелязаните обекти. С изключение на един-два полицейски участъка, останалите не оказали
никаква съпротива. Без особени усилия били овладени Централната поща, гарата, държавните учреждения. Арестувани били намиращите се в
София земеделски министри, депутати и др. представители на земеделската власт. Половин час по-късно превратът започнал и в провинцията. След успешното приключване на акцията проф. Ал. Цанков, придружен от още двама свои колеги, се отправил към двореца "Врана", за да
поднесе на царя указите за сваляне на земеделското правителство и назначаване на новото.
След като се убедил, че превратът е успял не само в столицата, но и в провинцията, царят подписал поднесените му укази. Макар че готвеният преврат не бил тайна за българската общественост, известието за неговото извършване било посрещнато със слисване в страната.
По-значителна съпротива му оказали привържениците на БЗНС само в някои центрове - Карловско, Шуменско и др. Начело на надигналите се
земеделски маси в Пазарджишко застанал сам Стамболийски. Тяхната съпротива обаче била бързо сломена.

В

продължение на десетилетия страната ни
е на едно от водещите места в световната
история по политически убийства и атентати. За непродължителния период от съществуването на Третото българско царство имаме едно
детрониране на български княз – Александър I
Батенберг, завършило и с неговата абдикация и
още една принудителна абдикация на цар Фердинанд, убийствата на двама министър-председатели – Стефан Стамболов и Александър
Стамболийски и убийствата на около една дузина
министри, като голямата част от българските министри са минали и през затворите, къде виновни,
къде не толкова виновни – едни като виновници
за двете национални катастрофи, а други като
участници във финансови далавери и грабежи от
държавната хазна.
Интересът към тази страна от политическата
ни история винаги е представлявал интерес за
историци, писатели и кинаджии. Повечето от тези
събития са изследвани и до голяма степен осветлени, макар че има и хиляди страници уж сензационни разкрития, но които на практика представляват често пъти обикновена манипулация с
фактите, а не рядко и най-цинична лъжа.
Ще ви предложа текстове, свързани с Деветоюнския преврат и убийството на земеделския
водач и министър-председател на България
Александър Стамболийски. Единият материал
представлява брошурата „Убиецът на Александър
Стамболийски говори…“, публикувана първоначално като съдебни репортажи във в. „Нова Камбана“ през декември 1944 г., а впоследствие през
януари 1945 г. в навечерието преди разстрелите
срещу осъдените от Народния съд отпечатана и
като отделна книжка, приложение на тогавашните
вестници. Тя е отпечатана анонимно.
След извършеното следствие и оповестените
резултати от него главният виновник определен
и като убиец е запасният капитан Иван Харлаков,
тъй като само той е попаднал в ръцете на Народния съд. Обвинението е насочено също така
към самоубилия се на връх 9 септември 1944 г.
Славейко Василев, както и на попадналия вече в
ръцете на Народния съд Тодор Кожухаров. Един
от главните подсъдими по процеса е и Вътрешната македонска революционна организация и
нейния скопски войвода Величко Велянов, но все
още новата власт не е предприела мерки срещу

поддържат между замеделското правителство и ВМРО през целия почти период на управлението на БЗНС (1919-1923
г.). Известни са и заплашителните писма
от ЦК на ВМРО до Александър Стамболийски, Александър Димитров и Райко
Даскалов. Един след друг и тримата падат убити, като наказание от страна на
революционната организация.

ВМРО, тъй като не е известно накъде ще поемат
отношенията с Титова Югославия. Репресиите
срещу ВМРО са предстоящи както в България,
така и в Югославия, още повече, че са известни
враждебните отношения между ВМРО и БЗНС,
заради предприетите преследвания срещу дейците на организацията след затоплянето на отношенията между земеделското правителство и
правителството на Сърбо-хърватско-словенското
кралство. Правителството на БЗНС засилва още
повече гоненията и репресиите срещу дейците
на ВМРО след подписаното Нишко споразумение
(1923 г.) и впоследствие създадените специални
затвори и концлагери за македонските революционни и легални дейци. Вражеските отношения се

***
Описанието на самото убийство е
зловещо и едва ли нормалния човек
може да приеме, тази ужасяюща инквизиция за заслужено възмездие. Нямам намерение да правя внушения, но
смятам, че днес след повече от девет
десетилетия ние, потомците, трябва да
сме наясно както със светлите страници, така и с покъртителните моменти от
нашата история. Това, което ще прочетете едва ли може да бъде поучително,
но то е едно страшно свидетелство за
онези кървави събития, последвали националните катастрофи.
Досега са се чували какви ли не хипотези и теории за убийството на Александър Стамболийски и ролята в него
на монарха, на дейците на Демократическия сговор и на офицерите от Военния съюз. С особен интерес са митовете
и легендите около посещението на цар
Борис III, заедно с княгините, с Иван Багрянов и К. Скутунов на 8 юни 1923 г. във вилата
на Стамболийски в родното му село Славовица,
т.е. предния ден преди Деветоюнския преврат.
Това посещение хвърляше определено сянка на
съмнение и над самия монарх, както и търсенето на човек от този кръг, който е повредил радиостанцията на Ал. Стамболийски в неговата вила и
по такъв начин той е изолиран до такава степен,
че за всичко, което става в столицата в навечерието на 9 юни той получава информация с голямо
закъснение.
Цочо В. Билярски
(със съкращения)
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епортажната книга „Убиецът на Александър
Стамболийски говори...“, част от която е
публикувана през декември 1944 г. във
вестник „Нова Камбана“, иде да хвърли малко
повече светлина върху убийството на водача
на селска България, земеделският министърпредседател Александър Стамболийски и
пъкленото дело на неговите палачи. Тя обхваща
картината на деветоюнските събития и мъченията
на Стамболийски, нарязан на парчета от
неговите палачи в Славовица, както и част от
показанията на о. з. кап. Иван Харлаков, палач на
Стамболийски, заловен след 9 септември 1944 г. в
Габрово и предаден на Народния съд.
АДСКАТА НОЩ
НА ИНКВИЗИЦИЯТА
В СЛАВОВИЦА
Истината по мъченическата смърт на земеделския
министър-председател е съвсем друга.
Стамболийски и капитан Харлаков пристигат към
8 часа вечерта на 14 юни 1923 год. във вилата
на министър-председателя край с. Славовица.
По това време вилата е превърната в същински
военен лагер. Тук са събрани голям брой
подозрителни лица, облечени в полувоенна,
полуцивилна униформа. Тънки и невзрачни
фигури шарят насам-натам, като сенки в мрак.
Беше се вече стъмнило.
Стамболийски е замислен, а джелатите, които
го придружават, уплашени може би, не смеят да
погледнат в очи своята жертва. Те пушат цигара
след цигара. Това е убийствено за Стамболийски,
защото той не можеше да понася дима от цигарите
на своите палачи. По заповед на Харлаков,
Стамболийски бива заобиколен във вилата от
въоръжени лица.
Настъпва кървавата и трагична нощ за
Стамболийски. Една нощ, която не се
поддава на описание. Но истината не може
да бъде премълчана. И ние ще я предадем.
Предсмъртните часове на Стамболийски са
истинска трагедия. Джелатите му са безмилостни.
Това не са човеци, а зверове в човешки образ.
Инквизицията над водача на селска България Ал.
Стамболийски започва.
Държането на палачите на Стамболийски е дръзко
и вулгарно. Те се нахвърлят върху довчерашния
министър-председател и водач на земеделска
България с ритници, хвърлят храчки върху чистото
и неопетнено чело и го псуват най-безразборно и
цинично. Не стига това. Започва и побоя.
Удрят му плесници, налагат го с юмруци. Водачът
Стамболийски стои невъзмутимо, спокоен и
понася стоически всичко, щом като всичко това
трябва да понася за доброто на България. Но
дали всичко това не ще бъде за нещастието на
българския народ?
Той вижда в присъстващите своите убийци,
прозира в тъмните им души, разкрива пъклените
им замисли и намерения. И пак търпи и понася
всичко. Стамболийски знае, че ще умре
мъченически. Хората, които го заобикалят в този
момент, непоносимата и тягостна обстановка,
всичко наоколо, определя неговия трагичен край.
Но все пак той смята, че тия хора могат да го
пощадят заради благото на България.
Той се обръща към тях с думите:
- Защо трябва да ме убивате, когато аз съм
необходим на България? Какво ще спечелите
с моята смърт? След години ще разберете, че
действително съм необходим на България.
Но палачите остават безчувствени в тази
трогателна молба на министър-председателя.
Думите му остават глас в пустиня.
ПАЛАЧИТЕ РЕЖАТ
СТАМБОЛИЙСКИ
НА ПАРЧЕТА
Палачите не стоят без работа. О, сега започва
ужасната дейност, която увековечава имената им

УБИЕЦЪТ НА
АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ
ГОВОРИ…
Капитан Иван Харлаков

на зверове в човешки образ.
- Ха, ха, ха... - ръмжи един от тях, приближавайки
се до Александър Стамболийски с нож в ръка,
хваща ухото му и го отрязва.
Той го гледа кратко време, после засмян до уши,
го захвърля към ъгъла на стаята.
В това време друг, за да не остане по-назад от
своя съучастник, реже другото му ухо.
Кръв се стича по врата на Стамболийски. Той
трепери от болка. Отдавна ризата, и всичките му
дрехи са потънали в кръв.
Палачите не бързат с жестокостите си. Те искат
да мъчат Стамболийски и да причинят смъртта му
от нечовешките мъки, които му създават. После
един от палачите отрязва части от краката на
Стамболийски, друг забива остър нож в бедрата
и ги разкъсва, трети със зверска жестокост пори
гърдите му.
И всичко това се понасяше от мъченика
Александър Стамболийски. Ням и безпомощен
свидетел на това нечувано престъпление, Васил,
агонизиращ и очакващ същата участ, гледа как
обезобразяват неговия брат.
Отрязани части от тялото палачите хвърлят
в устата на Ал. Стамболийски и искат да го
нахранят със собственото му месо. Те дават на
Стамболийски да пие собствената си кръв... Каква
зверщина, каква нечовечност! Каква невиждана
жестокост!...
И Нерон, и Калигула, и Ландрю, и Вайдман биха
завидели на тези убийци, чиито имена биха
блестяли с яркост над всички останали.
За да трае по-дълго време тази кървава
вакханалия и да бъде по-голямо удоволствието
на палачите, последните не забиват дълбоко в
тялото на жертвата си своите ножове, за да не
издъхне Стамболийски преждевременно.
Сега те започват да скубят косите му. Кичури от
къдрава буйна и кичеста коса убийците държат в
ръцете си и ги размахват във въздуха.
После захвърлени по пода и омърсени късове от
тялото на Ал. Стамболийски, палачите дават на
Васил Стамболийски, за да ги държи. Последният
не може да се помръдне. И скоро започва да
агонизира, да издъхва от собствените си рани и от
ужаса, който преживява, като гледа съсичането на
родния му брат.
С КРЪВТА СИ СТАМБОЛИЙСКИ
ЗАПИСВА ЧАСА И ДАТАТА
НА СВОЯТА СМЪРТ
Жестокостите на спират, гаврите нямат край.

Цинизмът не може да се предаде. Липсват
думи да се опише, да се даде една картина на
чудовищното дело на палачите.
Може би, през време на робството еничери не са
изтезавали така жестоко българи, както това става
през нощта на 14 юни 1923 година във вилата
на Стамболийски при с. Славовица, с водача на
селска България.
Пред мъките и страданията на Ал. Стамболийски,
пред трагедията, която се разиграва тази нощ
във вилата при с. Славовица, бледнеят и найужасните картини от Дантевия ад. Сигурно и в ада
страданията и мъченията не са толкова ужасни и
страшни. Толкова непоносими, както тия, които са
причинени на Ал. Стамболийски през кървавата
нощ на юни 1923 г.
Стамболийски е насечен на късове. Неговото
тяло, парче по парче, е раздробено на 75
късчета. Кощунството на безмилостните палачи
на водача на селска България надминава
човешката представа за ужас и жестокост. Часове
подред палачите режат с ножовете си тялото
на Стамболийски. Часове подред те се радват
на своето зверско дело. И след полунощ, когато
приближава края на тази кървава вакханалия, те
изхвърлят Стамболийски, нарязан на парчета и
облян в кърви в двора на вилата му...
Палачите са уверени, че Стамболийски не е вече
между живите. Те са доволни, че са завършили
успешно своето пъклено дело.
След това те се оттеглят на съвещание в
кървавата стая на вилата.
По това време Стамболийски изживява
последните си часове. Той намира сетни сили у
себе си и успява на стената на старата постройка
в двора да напише с пръст, потопен в собствената
му топла и шуртяща кръв следния надпис: „12 ч.
14 юни 1923 год. Ст.“
Този надпис, написан с горещата алена и
клокочеща кръв от разкъсаното тяло на
Стамболийски е живият символ на мъченическата
му смърт и остава кърваво доказателство, че на 12
часа през нощта на 14 срещу 15 юни 1923 година
Стамболийски е бил жив. Макар и агонизиращ, той
успява да напише със собствената си кръв съвсем
ясно и пълно часа и датата на своята трагична
смърт и първите две букви на името си.
Последните минути, преди да издъхне, са
непоносими. Стамболийски се гърчи в адски
мъки. Тялото му потреперва, гласът му заглъхва
в засъхналото му гърло. От устата му от време
на време се изтръгва по някой глух стон. Този
полумъртъв човек е окъпан в собствената си кръв.
Вместо пот по челото му и гърба тече непрестанно
кръв, докато той изгубва всичките си сили и се
отпуска завинаги върху мократа и напоена с кръв
земя.
Една последна въздишка, въздишката по скъпата
Родина, се изтръгва от изстрадалите му гърди и
Стамболийски издъхва.

Капитан Харлаков с хората си при завръщането в София, 18 юни 1923 г.
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За приноса на едни от най-всеотдайните
издирвачи на български старини

Атанас Панчев,
магистър по
"Културно-историческо наследство"
Един от най-всеотдайните издирвачи на
български
старини,
ръкописи и монети е
търновецът Стефан Пенев Ахтар (1806-1860).
Той ще остане в нашата
история с голямото си
откритие на един от найважните ни средновековни ръкописи - Синодика
на цар Борил. След неговото откриване през
1845 г. Ст. Ахтар веднага го предава на представителя на одеските
българи - Николай Хр. Палаузов, племенник
на съратника на Априлов - Николай Палаузов.
Така този изключително важен с историческото си съдържание извор за Втората българска
държава попада при българите в Одеския просветен кръг и с него работят В. Априлов и Сп.
Палаузов, който прави и първите научни публикации на Синодика.
Според акад. Ю. Трифонов Ст. Ахтар е "първи
български археолог". Предполага се, че Ст. Ахтар е насочен към събиране на веществени
исторически паметници от столицата на Втората българска държава от В. Априлов, с когото
е поддържал тясна връзка, за което недвусмислено говори предоставянето на Синодика
по специален пратеник на Априлов. В Смирна
Ст. Ахтар изпраща непознатия днес ръкопис
"Владишки филади". Тъй като по това време
се разгаря църковната борба, той настоява те
да бъдат публикувани своевременно. Сам се
нагърб ва с осигуряването на необходимите
средства за отпечатването на хиляда екземпляра, огромен тираж за това време. Все още не е
изяснено какво са съдържали тези "Владишки
филади" и защо не са публикувани. Става ясно
само, че Ст. Ахтар много е държал те да бъдат
широко разпространени и четени от българите
в този важен етап от борбата на българите за
църковна независимост.
Стефан П. Ахтар е сред първите българи,
създали свои лични колекции от исторически
паметници. През 1842 г. той я подрежда в дюкяна си и по такъв начин я представя на своите
по-будни съграждани. Наред с богатата си нумизматична сбирка той притежава много ръкописи, една плетена желязна ризница, сребърни
пафти с изобразен на тях укрепения Царевец
и редица други уникати. Сред ръкописите му
се откроява т.нар. "Филатка" за българските
владици. Стефан П. Ахтар е сред малцината
възрожденски дейци, получили заслужено признание за високо патриотичното си дело още
приживе и то далеч преди Освобождението.
Още през 1852 г. П. Р. Славейков, благодарейки
на спомоществователите на първия му печатен
труд, отделя специално внимание на Ст. Ахтар,
като го нарича "родолюбивий и многострадалний за народното добро Стефан Пенев Ахтар".
След Освобождението в своите мемоари той
отново ще го споменава с благодарност, наричайки го Стоянчо Ахтаря така, както са го наричали най-близките му съграждани от Търново.
Руският славист проф. Попруженко отбелязва приноса на Ст. Ахтар за откриването и съхраняването на "Синодика на цар Борил" в предговора към това издание в Одеса през 1899 г.
Там той изтъква и дейността му за откриване
и опазване българските старини. В мемоарите
на Пандел Кисимов, публикувани през 1898 г.,
също се отделя внимание на обществено-политическата и културно-просветната дейност на

Ст. П. Ахтар.
Академик Юрдан Трифонов също отбелязва
специалния интерес на С. П. Ахтар към българските исторически паметници.
Друг изследовател на миналото на
старопрестолния
град Велико Търново е д-р Васил Берон
(1824-1909),
родом
от
Котел.
Той е един от найвисокообразованите
ни възрожденци учил е в Крайова,
Цариград,
Одеса,
Мюнхен,
Вюрцбург
и Виена. На 32- годишна възраст се
заселва в Търново
и започва лекарската си практика през 1856 г.
Голямата му образованост и познанията върху
европейските традиции за опазване на културно- историческото наследство го правят един
от най-дейните изследователи и пазители на
старините в града. Той се включва и в борбата
срещу гръцките владици. Подпомага развитието на просветното дело в града. Взема активно участие в дейността на читалището, а след
Освобождението е в ръководството на Първото
археологическо дружество.
На 8 юни 1869 г. в Търново се учредява
читалище "Надежда". През годините до Освобождението то е основният културен институт,
създател на читалищната библиотека, театър и
музей. На 2 януари 1871 г. на заседание на читалищното ръководство Иван П. Иванов предлага
да се вземе решение читалището "да се грижи
за събиране на древности, тъй щото с време
да може да се състави един музей малък при
читалището". Така индивидуалните изяви и традиции, натрупвани през годините от Ст. П. Ахтар, д-р Хр. Даскалов, П. Р. Славейков и много
други възрожденски дейци в Търново създават
базата, върху която да се гради една нова институция - читалищният музей. Днес търновци
приемат за рождена дата на своя музей 1871 г.
Сред нашите възрожденски дейци, посветили се на издирването и запазването
на историческите ни паметници, ръкописи,
народни песни, приказки, пословици и гатанки, са и братя Миладинови, Васил Чолаков, Кузман Шапкарев, Илия Влъсков, Стойо
Шишков, Иван Драгнев, Иван Драгоев, Стоян
Робовски, Иван Стефчов, Райко Жинзифов,
Нешо Вончев, Петко Тодоров, Георги Петров
и много други.
За откриването на редица исторически паметници допринасят и многобройните краеведски изследователи, главно местни учители. Те
събират народни песни, приказки и легенди.
Като търсят чрез тях споменавани местности,
те се натъкват на руините на съществували
през Средновековието крепости и манастири.
Така се ражда поредица от землеописания на
отделни краища през Възраждането. През 1856
г. Цвятко Недков изпраща в Москва "Описание
на Габровската кааза". Емануил Васкидович,
Николай Павлович, Димитър Начевич, Христаки Филчев, Георги Владикин и други проучват
историята на Свищов. В.Чолаков издава през
1866 г. историко-географско описание на Панагюрище. Д-р Хр. Даскалов посочихме, че изследва средновековната българска столица
Търново.
С особени заслуги за опазването на нашите старини е и първият български академи-

чен историк Марин Дринов (1838
- 1906). В предговора на своето
първо голямо историческо изследване "Поглед върху
пр оизхож дението
на българския народ и началото на
българската история", написано в
Прага през април
1869 г., той пише:
"Всеки народ почита своята старина и ревностно я изучава като едно от найсвещените си достояния".
Първите изследвания на М. Дринов са посветени на създаването на българската държава, независимата ни църква и патриаршия. За
разкриване на най-важните факти от средновековната ни история М. Дринов работи в найголемите европейски библиотеки и архиви. В
архивите на Неапол открива търговски договор на Иван Александър с Венеция от 1347 г.,
писмо на същия български владетел до венецианския дожд Андрей Дандало от 1352 г., но
най-важното негово дело е академичното изследване на Манасиевата хроника, която той
преписва, а специален копист снема прекрасните й миниатюри. Всички свои открития М.
Дринов публикува в "Период ическо списание"
на Българското книжовно дружество, чийто учредител през 1869 г. е той.
През 1869 г. М. Дринов публикува във в-к
"Право", в-к "Македония" и сп."Летоструй"
"Писмо до българските читалища". В него
той отправя апел за опазване на историческите паметници и читалищата да се превърнат в
онези центрове, в които да се съхраняват те. В
писмото се посочват Правила за описание на
старите български ръкописи, включващи къде
се е намирал ръкописът, неговото съдържание,
материала, на който е написан, датировка, както и дали има приписки, миниатюри и др. В отговор на това обръщение към редица читалища
се създават първообразите на музейни сбирки.
Така например учителят В. Манчов подарява на
Свищовското читалище няколко ръкописа, а в
Габровското читалище се създава специално
дружество от учители и граждани за издирване
и създаване на сбирка от старини.
Създаването на Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г. се превръща в оня
необходим център за ръководство на цялостната дейност по издирване и съхраняване на
писмените и веществени паметници на българската история, който до тогава липсва. Още в
първия Устав на
Българското книжовно дружество в
чл. 6 е посочено, че
една от основните цели на дружеството е постепенно да се направи
сбирка от разни
български и чужди книги, ръкописи
и други подобни
знаменитости, които да съставляват
старинний кабинет,
неотлъчим от библиотеката.
Тази
идея на основателите на Книжовното дружество е горещо приветствана от младия българист д-р Константин Иречек (1854-1918).
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Лунен календар за юни 2018 г. от Димитър Стоянов

Всеки народ почита
своята старина
и ревностно я
изучава като едно
от най-свещените си
достояния.

М. Дринов

Чешкият учен свързва своето име и дейност не само
със задълбочените си научни изследвания, посветени
на българската история, но и с идеята за създаване
на български музей. Още През 1872 г. в свое писмо до
Българското книжовно дружество в Браила той пише:
"При дружеството трябва да има още един музей, в
който да се събират с особена грижа българските старини, които да служат на новото поколение като спомени от праотците му и да не се пръсват от чужденци
по всички краища на света".
Негова е идеята към Българското книжовно дружество да се създаде Народен (национален) музей в Браила, в който да се съхранят паметници от
всички български земи. Те не само да се опазват, но
и да се експонират, за да могат младите българи да се
учат на своята история и да се гордеят с нея. От друга страна, К. Иречек възлага на Българското книжовно
дружество да се грижи за опазването и съхраняването
на български старини по места, за да не се рушат или
разграбват от чужденци и да се изнасят извън българските земи.
Особени заслуги към движението за опазване на
българските старини и събирането им в един музей
има Иван П. Кишелски (1826-1880). През 1856 г. той
изготвя "Записка за необходимостта да се учреди при
Одеското училищно настоятелство хранилище на южнославянски и други древности и изложба за взаимните отношения между Русия и България". Така одеските българи и множеството учащи се там младежи ще
имат един център за патриотично възпитание и национална гордост.
Издирването на старини от българските земи и експонирането им в Одеса ще допринесе и за подхранването на интереса на руските учени към древната
история на България. Друг акцент в тази експозиция
се предвижда да бъде посветен на руско-българските
отношения през вековете - от приемането на християнството и пренасянето на славянската азбука и книжнина от България в Русия до съвременните благотворни
отношения през Българското възраждане. Освен това
той има идея в България да се създадат отделни "общества" - археологически, историко-географски и др.
Те ще трябва да изследват различните писмени и
веществени български паметници. За тази цел И. Кишелски разработва специална Програма за организирането на тези родолюбиви дружества с основна цел
издирване на старини и повдигане на националното
съзнание на българите, както и за издигане на международния авторитет. Според неговия замисъл първоначално трябва да се създадат местни музеи за древности, в които да се съхранят пръснатите "по Болгария
и по сичката Европейска Турция безчислено много
стари пари, стари книги, каменни или дървени памятници, които ся твърде много за историята ни потребни". Крайният резултат на това родолюбиво дело ще е
създаването на общобългарски "Музей на древностите". За да се постигне тази цел според И. Кишелски,
е необходимо да се работи потайно, подобно на завера, защото гръцките фанариоти и турската власт ще
попречат на това чисто българско патриотично дело,
като конфискуват българските древности и ги отнесат
в Цариград.

Биодинамична характеристика на юни 2018 г.
Надеждата ни през този
месец е за по-добри условия
за работа в градината, отколкото през май. Надеждата за
това ни е засилена от самия
лунен месец - пълен период на Низходяща Луна от 15
до 18 юни. И макар че малко
неща садихме, през юни това
ни дава възможност по-добре
да организираме задачите си.
Имаме хубав букет от четири
импулса с достатъчно часове.
През този период на 21 юни
Слънцето тавлиза в светлинно съзвездие Близнаци и със
сигурност ще ни помогне.
Обърнете внимание на 19
и 21 юни, когато имаме светлинни тригони и импулсите са
кръстосани. Спазвайте часовете.
Още по-добре са подредени импулсите в периода на
Възходяща Луна - от 2 до 15,
време за прибиране на ре-

колтата от ранни плодове. В
този период третият светлинен тригон взема 4 часа от топлинния импулс на Стрелеца
от 10 до 14 часа.
Не работим на 1, 14 след 13
ч. и на 15 до 15 ч.
Месецът е благоприятен за
работа с компостната купчина
- пълни 5 дни за използване
на готовия компост (последно пролетно подхранване) и 7
дни за довършване на новата
купчина, която ще ни е нужна
през есента. Това е и точното
време за прибиране на сеното и косене на люцернната за
зелено торене. Точното време
са дните светлина-цвят.
Независимо от майските
катаклизми време е и пчеларите да завъртят центрофугите, а в дните на светлина
и топлина да се погрижат за
пчелните майки.
Биодинамиците рано су-

трин събират цветовете на
валерианата за приготвяне на
препарат 507. Препоръчвам
всеки да си създаде в градината кътче с растението, за да
не се търсят случайни места,
а и тя не се отглежда само за
цветове, но и не е капризна.
В общи линии според подреждането на планетите, тяхната динамика и опита от годините очакваме „намръщен”
юнски дебют и несигурност
на прогнозите, а от 10 до 14
- много динамични промени.
Периодът 15-17 - повече влага и прохлада. След 18-и нормални юнски дни с повече
топлина. Около 24-и - хубави,
топли, но с мого хладни нощи.
До края на месеца бързо затопляне.
Успешен месец!
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„Деветимата неизвестни“ - обществото,
пазещо най-големите тайни на света

Традицията на ДЕВЕТИМАТА НЕИЗВЕСТНИ ни
отвежда към император Ашока, който царува в
Индия от 273 г. преди новата ера. Той е внук на
първия обединител на страната Чандрагупти.
Честолюбив като предшественика си, чиито достижения иска да продължи, Ашока решава да
завоюва страната Калинга, която се простира от
вътрешна Калкута до Мадрас. Населението на
Калинга оказва съпротива – в битката загиват повече от 100 000 души. Гледката на множеството
убити потриса Ашока и той осъзнава ужаса на войната. Отказва се от завоюването на Калинга и
заявява, че истинското завоевание е да успееш
да обединиш човешките сърца по законите на добротата и благочестието, тъй като небесните господари желаят.
Ашока се обръща към будизма и разпръсквайки
примера на собствената си добродетелност, разпространява тази религия по цяла Индия и по цялата си империя, която се простира до Малайзия,
Цейлон и Индонезия. След това будизмът преминава в Китай, Непал, Тибет и Монголия. Същевременно Ашока уважава всички религиозни секти.
Проповядва вегетарианство, забранява алкохола и жертвоприношенията на животни. В своята
„Кратка световна история” Х. Уелс пише: „Сред
десетките хиляди имена на монарси, преминали
през страниците на историята, името на Ашока
блести като самотна звезда.”
Твърди се, че умъдрелият от ужасите на войната император Ашока решава завинаги да
забрани на хората да използват разума си
за зли умисли. В царството му е засекретена
предходната и бъдещата наука за природата.
Изследванията – от структурата на материята до
техниките на колективната психология – в продължение на двайсет и два века се развиват зад
тайнственото було, което за външния свят е синоним на екстатичност и свръхестествени опити.
Ашока основава най-могъщото тайно общество на Земята: обществото на Деветимата неизвестни.
Твърди се също, че отговорните за съдбата на
съвременна Индия лица, както и световноизвестни учени като Боз и Рам, вярват в съществуването
на деветимата неизвестни.
Можем само да гадаем колко могъщи тайни могат да притежават деветима души, които
използват непосредствения опит, трудовете,
документите, събирани в продължение на 22
века. Каква е целта на тези хора? Вероятно – да
не допуснат средствата за унищожение да попаднат в ръцете на профани. Да продължат необходимите за човечеството изследвания. Тези мъже
сами избират следовниците си и продължават да
пазят техническите тайни, идващи от далечното
минало.
Външните прояви на Деветимата неизвестни са редки. Едно от тях е свързано със съдбата на може би най-необикновената фигура на
Запада: папа Силвестър ІІ, известен и под
името Жербер Д,Орийак. Роденият в Оверн през
920 г. и починал през 1002г. Жербер е монах-бенедиктинец, преподавател в Реймския университет, архиепископ на Равена и папа по милостта на
император Отон ІІІ. Известно време живее в Испания, а след това тайнствено пътешествие го отвежда в Индия, откъдето почерпва всевъзможни
познания, изумили обкръжението му. Така например, той притежава в двореца си бронзова глава,
която отговаря с „да” и „не” на въпроси от политическия живот и за състоянието на християнството. Според Силвестър ІІ (том СХХХІХ от Patrologia
Latina на Мин) това е нещо много просто и отговаря на събирането или изваждането на две прости
числа. Става дума за автомат, сходен с нашите
калкулатори. След смъртта на папата „магическата глава” е унищожена, а донесените от него знания са прилежно укрити. Няма съмнение, че Ватиканската библиотека пази немалко изненади за

изследователите, които вероятно все някога ще
получат възможност да се запознаят с тях.
През октомври 1954г. американското кибернетично списание „Компютри и автоматизация” декларира:
„Трябва да се приеме, че изобретението е направено от човек с необикновени познания, гениален и с изключителна механична грамотност.
Говорящата глава е изобретена при такова разположение на звездите, когато всички планети започват своите обиколки. Не можем да говорим за
минало, настояще и бъдеще, изобретението далеч надминава съперника си – „огледалцето на
стената” на царицата, предшественика на съвременните ни механични мозъци. Твърдяло се е,
че Жербер е създал такава машина, защото се е
продал на Дявола и му е дал клетва за вечна вярност.”.
Дали други европейци са се свързали с ОБЩЕСТВОТО на ДЕВЕТИМАТА НЕИЗВЕСТНИ?
Едва през 19 век френският приключенски писател Луи Жаколио се докосва в книгите си до тази
тайна.
По време на Втората империя Жаколио е френски консул в Калкута. Той пише няколко научно-фантастични романи, сравними по размах с
творенията на Жул Верн. Освен това оставя богата библиотека с редки трудове, посветени на
великите човешки тайни. Но това изключително
наследство е разпиляно от окултисти и пророци.
Напълно забравен във Франция, Жаколио е почитан в Русия.
Жаколио е категоричен: обществото на
ДЕВЕТИМАТА НЕИЗВЕСТНИ наистина съществува. Поразително е, че говорейки за него,
споменава невъзможни за 1860г. технически
постижения: например, освобождаване на
енергия, стерилизация чрез лъчение и психологическа война.
Един от близките сътрудници на Пастьор и на
Ру-Йерзен получава съобщение за биологически
тайни по време на пътуването си през 1890г. в Мадрас. Следвайки дадените му указания, той изобретява серум срещу чума и холера.
Първата популяризация на историята на ДЕВЕТИМАТА НЕИЗВЕСТНИ можем да открием през
1827г. в книгата на Талбът Мънди, който в продължение на 25 години служи в английската полиция
в Индия. Трудът му е нещо средно между роман и
разследване. Деветимата неизвестни използват
символичен език. Всеки от тях притежава по една
книга, която съдържа подробно описание на определени науки и постоянно бива допълвана.
Първата от тези книги е посветена на техниката на пропагандата и на психологическата война.
„Най-опасната от всички науки – пише Мънди – е
за контрола над мисленето на тълпата, защото тя
позволява да бъде командван целият свят.” Ще
отбележим, че „Общата семантика” на Коржибски
излиза едва през 1937 г., а трябва да се натрупа
и опитът от Втората световна война, за да започнат умните глави на Запад да осъзнават изкри-

стализирането на техниката на психологията на
езика, т.е. на пропагандата. Първият американски
колеж за изучаване на семантиката е създаден
през 1960 г. Франция познава само „Насилието
над тълпите” от Серж Чахотин, чието влияние е
значително в политизираните интелектуални среди, макар че монографията повърхностно засяга
проблема.
Втората книга е посветена на физиологията. Тя
описва как човек може да бъде убит с едно докосване, като смъртта е предизвикана от промяната
на посоката на нервния ток. Твърди се, че джудото е родено поради изтичане на „информация” от
книгата.
Третата е посветена на микробиологията и в
частност на защитните колоиди.
Четвъртата книга разказва за преображенията
на металите. Легендата гласи, че във времена на
недоимък храмовете и благотворителните религиозни организации получавали от този източник
огромно количество чисто злато.
Петата съдържа учение за всички земни и извънземни средства за общуване.
В шестата са скрити тайните на гравитацията.
Седмата е най-обширната космогония, създавана от човечеството.
Осмата е трактат за светлината.
Деветата е посветена на социологията и
съдържа законите на еволюцията на обществата,
позволяващи да се предвиди тяхната разруха.
С легендата за Деветимата неизвестни се
свързва тайната на водите на река Ганг.Безчетно множество поклонници, носители на найужасните и всевъзможни болести, се къпят в тях
без никаква вреда за здравето си. Свещените
води прочистват всичко. Опитаха се да припишат
това странно свойство на реката на образуването
на бактериофаги (изяждащи бактериите микроорганизми). Но защо те не се образяват в Брахмапутра, в Амазонка или в Сена? Хипотезата за стерилизацията се появява в творението на Жаколио,
сто години преди да стане известно, че подобно
явление е възможно. Според Жаколио, лъчението
излиза от тайнствен храм, разположен под руслото на Ганг.
Освен религиозните, социалните и политическите дейности, обществото на Деветимата неизвестни въплъщава образа на чистата, на съвестната наука. То управлява човешката съдба, но
се въздържа от използването на собствената си
сила. По този начин ни дава представа за висшето равнище на свободата. Бдейки от висините на
тайния си славен храм, Деветимата наблюдават
как се създават, унищожават и изникват отново
цивилизации. Те не са безразлични, а толерантни,
готови да се притекат на помощ, но винаги спазвайки обета за мълчание – най-сигурната мярка
за човешкото величие.
Мит или действителност? Дори да е мит, то той
е превъзходен, достига до нас от дълбините на
времето и същевременно е прибой на бъдещето.”
Източник: e-novini.bg
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Открити от овчар, Кумранските ръкописи
разкриват БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Кумранските ръкописи 1
Мнозина учени са на мнението, че това е найзначимата археологическа находка, правена някога. Кумранските ръкописи или Ръкописите от
Мъртво море са набор от 981 различни текста,
открити съвсем случайно от овчар в невзрачна
пещера през 1946 година край древното селище
Кумран в Палестина.
Текстовете, датирани между III век пр. Хр. и I
век, и буквално представляват съкровищница за
историята, религията и езикознанието, тъй като
съдържат третия най-стар оцелял до днес ръкопис на Стария Завет, наред с неканонични и небиблейски ръкописи, свидетелстващи за изумителни и неподозирани истини за нашия свят.
Огромният проблем със свитъците е, че вековете са казали своята дума и много от тях са повредени, от други са оцелели само фрагменти.
Благодарение на модерните компютърни технологии, свитъците най-накрая разкриха още от изумителните си тайни! Д-р Алексей Юдитски, който
е ръководител на мащабния проект „Дигиталната
библиотека на свитъците от Мъртво море Леон
Леви“ разкри, че с помощта на специализиран софтуер е успял да разкодира голяма част от липсващите текстове в безценните ръкописи. Изтече
информация за две колосални нови отрития, предава disclose.tv.

Огромният проблем със свитъците е, че
вековете са казали своята дума и много от
тях са повредени, от други са оцелели само
фрагменти.

центрове – напълно е възможно. Всички българи
знаем, че земята ни е свещена. Мнозина наши и
международни учени доказаха, че най-старата
цивилизация на планетата се е зародила точно тук, и тези нови сведения за божествено /или
извънземно/ присъствие съвсем не са случайни.
Всепризнатият пророк Петър Дънов ясно е казал, че България ще се превърне в „Новия Йерусалим“. Учителят неведнъж е казвал, че България
е най-свещената земя на планетата ни. Подобни
открития ни карат да гледаме смело напред, да
вярваме в бъдещето и да се гордеем с миналото
си. Остава да се надяваме, че политиците ни няма
да затрият бъдещето ни.
Източник: bgred.net

Ноевият ковчег!
Но това е нищо! Беше разкодиран и друг свитък,
който цитира директно територията на България!
Свитъкът е озаглавен „Библията на Нефилимите“ или „Библията на Пазителите“. Ръкописът датира от 300 г. пр. Хр. и разказва историята на Енох
– дядото на Ной, който е описан като пророк, който
е дошъл на Земята от звездите. Текстът разказва
Кумранските ръкописи 2
как в дълбока древност на Земята са кацнали анНа 8 километра от Ямбол, в покрайнините
Ноевият ковчег
гели, които са се съвкупявали с обикновени жени.
на едноименното село, се намира античният
Техните наследници са наград Кабиле – или по-точно останките от него
речени Нефилими – гиганти,
и археологическите разкопки. Местността
които са на практика хибриди
е обявена за археологически резерват с
между небесните същества и национално значение, а територията му е повече
хора. Всичко това се е случиот 600 декара.
ло в свещената земя. Чак сега
Първите разкопки и проучвания започват още
става ясно, че тази свещена
през 1912 г.
земя не е в Близкия Изток, а
Според историците Кабиле е бил важен
край древния град Кабиле.
икономически и културен център през
Днес древният град е село
античността. Възникнал е близо до древен
Кабиле, което се намира в
култов център на хълма Зайчи връх. Изворите
сърцето на България близо сочат, че Кабиле е окупиран от Филип Македонски
до Ямбол!
през 341 г. преди новата ера, след което за
Градът е основан в края на известно време в него е живял и неговият син –
2-рото хилядолетие пр.Хр. и
Александър Велики.
винаги е смятан от археолоПрез II век Лампсак (древногръцки автор и
зите за един от най-ярките
летописец) споменава Кабиле и уточнява, че
примери за величието на Тра- това е хорион, т.е. укрепен град, който се намира
кийската цивилизация. Точно
в средата на Тракия до реката Тунджа.
този район е бил цитиран от древния анонимен
Кабиле е бил и резиденция на тракийски царе
Всички сме чували как в дълбока древност, Зе- автор като „най-важното място на планетата“,
– Скосток и Спарток. Древният Кабиле е
мята е била залята от колосален потоп, който е откъдето Пазителите командвали света!
единственият тракийски град със собствен
ликвидирал почти всичко живо. Описан е в редиНовите данни от свитъците разкриват и непомонетен двор за сечене на царски и градски
ца световни религии. В християнството легенда- знато до днес пророчество на Енох. Той твърди,
емисии монети от III до II век преди Христа.
та гласи как Ной е конструирал гигантски кораб, в че след „четирите луни“ свещената земя пак ще
През 71 г. пр.н.е. става част от Римската
който е спасил своето семейство, както и по два се превърне в център на Света!
империя, след като е завзет от Марк Лукул.
екземпляра от всеки животински вид. Новите данКабиле е важна точка от кръстопътя между
Според редица експерти „четирите луни“ описни потвърждават легендата, но конкретно опис- ват „лунна тетрада“! Това са 4 лунни затъмнения,
Августа Траяна - Адрианопол и Августа
ват т.нар. Ноев Ковчег.
Траяна – Анхиало – древни пътища с огромно
които се случват в период от една година. Също
Това не е било кораб, а гигантска пирамида с познато като „кървавата луна“ явлението е безстратегическо значение в Империята.
перфектни пропорции, която е предпазила обита- прецедентно и се случи през 2014 и 2015. МнозиГрадът е построен по всички правила на
телите й от водната стихия!
на религиозни експерти видяха пророчество за елинските градове. Имал е агора, площад, около
Наскоро беше открита гигантска подводна пи- края на света, но явно това е знак за началото на който е бил съсредоточен животът в града. На
рамида, която се намира между островите Тер- нещо ново!
площада се е намирал храм на Аполон — гръцкия
цейра и Сао Мигел близо до португалския бряг.
бог, който имал добър прием и сред траките.
Дали това не значи, че България най-накрая
Според редица алтернативни учени точно това е ще заеме достойното си място сред световните
Освен него в града е имало и по-голям храм на
богинята Артемида — Хеката, който е служил и
за архив на каменните документи на града.
По-късно, след като римляните настъпват
Издателска къща
Основател: акад. Атанас Панчев
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ОСТРОВ „СВЕТИ АХИЛ” ПАЗИ
БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
До остров „Свети Ахил”, разположен в Малкото
преспанско езеро /Северозападна Гърция на границата с Албания/ днес се стига по понтонен мост с
дължина около 900 м. Мястото е изключително красиво и живописно, а прекосявайки езерото наблюдаваме пеликани, лебеди, гмурци и други езерни
обитатели.
Земите около остров „Св.Ахил” са населявани от
българи от преди 13 века – българите, предвождани
от Кубер /брат на хан Аспарух/ са се заселили в Битоля и района на двете преспански езера. Преспа е
старобългарско име и означава сняг / място, покрито с много сняг/, като името остава непроменено до
днес, въпреки пълната асимилация на българското
население от гърците.
Охрид и Преспа са важни центрове на християнството още по времето на княз Борис. По тези места осъществява своята просветителска дейност
Св.Климент Охридски. На остров „Св.Ахил” се е намирала една от седемте катедрални църкви, издигната по заповед на княз Борис след покръстването
на българите. Това са били първите центрове на митрополитите в българската църква. По всяка вероятност и Св.Климент Охридски е служил и проповядвал на български език в базиликата на острова. Тази
базилика е една от най-внушителните по времето на
Първото българско царство. Тя е трикорабна, триапсидна базилика с арки и сводести прозорци, разположена на 968 кв.м. площ и прилича на Голямата
базилика в Плиска.
През 986 г. Самуил след дълга обсада превзема
град Лариса /Тесалия/ и отнася със себе си мощите на Свети Ахил Лариски, закрилник на областта и
донася тялото на светеца в Преспа, за да закриля
резиденцията му и българската държава. Базиликата се разширява от 986 до 1002 г. и се именува
„Св.Ахил”.Свети Ахил Лариски / наричан е още Преспански, Лерински/е роден в гр.Лариса и е живял
по времето на император Константин Велики. Известен е с това, че изобличава арианството на Първия
Вселенски събор в Никея, разрушава езическите
капища, гони бесове и върши чудеса. Култът към
Св.Ахил е разпространен сред българите по тези
земи и базиликата, и острова получават неговото
име. На 15-ти май се чества паметта на светеца и
векове наред българите идвали на поклонение пред

руините на църквата и правели събор. Мястото се е
ползвало за кръщене на деца и като молитвен храм,
където вярващите получавали утеха при трудности,
страдания и безплодие.
Построената на острова базилика от княз Борис е
разширена от цар Самуил след пренасянето на мощите на Свети Ахил, за да отговаря на нуждите на
българския патриарх. Запазените руини са от този
период. В края на 10-ти век в Преспа идва българският патриарх и базиликата на острова става главна църква в българската държава и патриаршески
катедрален храм. Върху олтарната стена с пурпурна боя са били изписани имената на 18-те митрополитски центрове по времето на Първата българска държава,с престоли на митрополитите и трон в
средата за българския патриарх. За оживения духовен живот на острова свидетелстват руините на
11 църкви, като от предания се знае, че църквите са
били 12 – като 12-те апостола.
Резиденцията на цар Самуил вероятно се е намирала на най-високата точка на острова, която наричат „Капището” и „Градището” и е била оградена
с крепостна стена.
Никак не е случайно, че българският цар Самуил
има резиденция тук, тъй като в района на двете преспански езера се намирали земите във владение на
рода на Комит Никола – бащата на Самуил и братята му Арон, Давид и Мойсей. Самуил е коронован
за български цар в базиликата на остров „Св.Ахил”,
тук е и погребан по негово желание, след получен
инфаркт при изгубената битка през 1014 г. и вида
на ослепените си войници от Василий Втори Българоубиец. На острова са намерени още 300 гроба на
войници и приближени на Самуил.
През 1969 г. гръцки археолози започват разкопки
на базиликата „Св.Ахил” , където са намерени 3 каменни саркофага със скелети на цар Самуил, Гаврил Радомир и Иван Владислав. Гръцкият археолог
проф. Николаос Муцопулос е категоричен, че това
е гробът на цар Самуил – направени са антропологични изследвания на челюстта и скелета в два
независими института в чужбина, които безспорно
доказват, че това е скелетът на Самуил –ръстът,
белезите от счупен лакът при битка и лошо зарастнала кост, пурпурната му дреха с монограми и папагали, частите от позлатената му ризница и всички

намерени вещи от царското погребение, заедно с
намерените 400 монети наоколо са пренесени в музеите на Солун и Лерин.
При археологическите проучвания на базиликата са разчетени имената на 18 арки – седалища
на епископските катедри към българската патриаршия /10 в./ - Придриана, Видин, Кефалония, Верия,
Ираклия, Велбъжд, Девол, Скопие, Сердика, Воден
и Преспа. Открити са и няколко фрески на светци
– Свети Димитър, Свети Георги, Света Богородица
с ангел и др., които стилово са почти еднакви със
стенописите в църкавата „Св.Безсребърници Козма
и Дамян” в Костур /български град по това време/.
Части от иконостаса и фреските са занесени в музея в Лерин.
Островът е бил нападан, ограбван и разрушаван
многократно, като най-вандалски са били набезите
на викинги и германски племена, които плячкосали
ценностите от базиликата и я разрушили. Въпреки всичко, останалото от базиликата „Св.Ахил” не
е малко и макар руините й да навяват скръб, личи
гордостта и величието на една епоха.
Днес на остров „Св.Ахил”освен руините на базиликата, може да се видят останки и от други църкви
и манастира, има и нова църква „Св.Ахил”, двайсетина къщи на местни жители и чудесен ресторант
с панорамна гледка към Малкото преспанско езеро.

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.

Ви Ди Ай Брокер е компания,
която работи в областта на застраховането.
Със своята гъвкавост, опит и професионализъм
екипът на брокера се налага като високо
специализиран не само в стандартните и добре
познати до момента застраховки, но и в нови и
иновативни за българския пазар продукти.
Някои от тях налага самостоятелно или спомага да
бъдат успешно наложени в динамичната бизнес
среда в България.
www.vdi-broker.com

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.

