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излиза 1 път в месеца
В сърцето на Балканския полуостров, от Охридското езеро до Драма, от Солун
Който предава миналото
до Шар планина има една страна с 64 000 кв.км. повърхнина, два пъти по-голяма
от Белгия, обитавана от 2 500 000 души, говорещи един език, с еднаква култура,
и продава настоящето,
почти всички с еднаква религия. От този народ 70% са чисти българи. Това е
зачертава бъдещето си
Македония, така обичана и желана от всеки истински българин.

От Редколегията

(Спас Станоев, Из "Старият Кукуш")

ТЪГА ЗА ЮГ

Повечето българи свързват братя Миладинови само с издадения през 1861 г. в Загреб
сборник "Български народни песни". Малко са тези, които знаят и са чели нещо написано
от тези видни български възрожденци. "Тъга за юг" е една от най-хубавите творби на
Константин Миладинов, с която традиционно се открива ежегодният международен
фестивал на поезията в родния град на братята Струга. Заедно със стихотворението си
"На чужина" на 31.01.1861 г. Константин Миладинов я изпраща на Георги Раковски с едно от
писмата си до него. И двете песни Раковски помества още в следващия брой на издавания
в Белград негов вестник „Дунавски лебед” - бр. 20 от 7 февруари 1861 г., което било и
първото им публикуване. Чудесната елегия "Тъга за юг" е написана във връзка с престоя на
Константин Миладинов в Москва, където той е учил. (Из форум segabg.com)

Константин Миладинов

Димитър Миладинов

ТЪГА ЗА ЮГ
Орелски криля как да си метнех
и в наши стърни да си прелетнех!
На наши места я да си идам,
да видам Стамбол, Кукуш да видам;
да видам дали сънце и тамо
мрачно угревят, како и вамо.
Ако как овде сънце ме стретит,
ако пак мрачно сънцето светит,
на път далечни я ке се стегнам
и в други стърни ке си побегнам,
където сънцето светло угревят,
къде небото дзвезди посевят.
Овде йе мрачно и мрак м' обвива
и темна мъгла земя покрива;
мразой и снегой, и пепелници,
силни ветрища и виюлици;
околу мъгли и мразой земни,
а в гръди студой и мисли темни.

Не, я не можам овде да седам!
Не, я не можам мразой да гледам!
Дайте ми криля я да си метнам
и в наши стърни да си прелетнам.
На наши места я да си идам,
да видам Охрид, Струга да видам.
Тамо зората греит душата
и сънце светло зайдвит в гората.
Тамо дарбите - природна сила
со съта раскош ги растурила:
бистро езеро гледаш белеит
и си од ветар синотемнеит;
поле, погледниш или планина,
сегде божева йе хубавина.
Тамо по сърце в кавал да свирам,
сънце да зайдвит, я да умирам.

Учени и общественици в обръщение към правителството посочват, че в приемането на името Северна Македония географията
рязко зачертава историята и засяга пряко националните интереси
на България. Отваря се път за нови измислици и политически спекулации
Македония е съдбовно вписана в българската история и историческа памет. Нейната съдба е в сърцевината на българската национална идеология от деветнадесети и началото на двадесети век.
Като част от националния идеал, македонската кауза е написала
едни от най-славните и трагични страници в новата ни история, припомнят учените.
Ето и цялото съобщение:
Македония е древна земя, населявана от различни племена и
народи. През вековете тя е била част от различни държавни формации, участвала е във формирането на различни колективни идентичности.
Македония е съдбовно вписана в българската история и историческа памет. Нейната съдба е в сърцевината на българската национална идеология от деветнадесети и началото на двадесети век.
Като част от националния идеал, македонската кауза е написала
едни от най-славните и трагични страници в новата ни история.
По силата на ред обстоятелства и конюнктури, през 20 век древната и пропита с драматична памет македонска земя се оказа разделена между три държави - България, Гърция и бившата югославска
република Македония. За всички образовани хора е ясно, че съществунето на днешната държава Македония е резултат от сложни
идеологически и геополитически процеси.
Наскоро подписаният договор между Република Гърция и бившата югославска република Македония е поредната глава от дългата
и трудна история на претенциите, забраните, заплахите, противоречивите идентичности...
Най-простото и задължително питане е - каква е ролята и как е
разписан интересът на България в тези договаряния и договори?
Приетото название Северна Македония е очевидно некоретно по
отношение на България и българските интереси. Според така приетия принцип на назоваване, българската Пиринска Македония също
попада в обхвата на определението «Северна». Дали това определение няма да се окаже днес и в бъдеще поредното основание за
претенции, полемики и идентификационни кризи?
На фона на така очертаните политически събития настояваме
българската държава да заеме прозорлива и активна позиция. Да
се произнесе ясно за същината и обхвата на постигнатите договаряния.
Бившата югославска република Македония може да има свой път
към Европа и ние не искаме да заставаме като препятствие на него.
Но добре знаем, че днешните конюнктурни решения лесно могат да
се превърнат в източник на утрешни беди. С приемане на името Северна Македония географията рязко зачертава историята. Тя отваря път за нови измислици и политически спекулации. Твърдението,
че се сбъдва «вековното желание на македонския народ да говори
на македонски език» е ясно потвърждение за това какво предстои.
Затова очакваме да видим държавнически дела, които отстояват
ясно и еднозначно българските национални интереси.
Настояваме за избор на ново име на съседната балканска държава, което да е коректно спрямо историческите обстоятелства и
съвременните политически реалности.
Който предава миналото и продава настоящето, зачертава бъдещето си.
Подписката е подписана от: Ангел Симеонов, Проф. Валери Стефанов, Проф. Иван Маразов, Иван Гранитски, Боян Ангелов, Акад.
Константин Косев, Акад. Васил Гюзелев, Акад. Антон Дончев, Емил
Стойчев, Акад. Крум Дамянов, Проф Андрей Пантев, Димитър Томов, Акад. Иван Радев, Акад. Стефан Воденичаров, Проф. Стефан
Карастоянов, Проф. Огнян Герджиков, Акад. Благовест Сендов,
Проф. Георги Костов, Проф. Валентин Старчев, Петър Андасаров.
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сърцето на Балканския полуостров, от
Охридското
езеро
до Драма, от Солун до Шар
планина има една страна с
64 000 кв.км. повърхнина,
два пъти по-голяма от Белгия, обитавана от 2 500 000
души, говорещи един език, с
еднаква култура, почти всички с еднаква религия. От този
народ 70% са чисти българи. Това е Македония, така
обичана и желана от всеки
истински българин. Двадесет века бурна и трагична
история от Рим, варварите,
кръстоносците,
Венеция,
турците до великите български патриоти, борещи се за
националния идеал. Една от
най-непримиримите
борби
за свобода – близо тридесет
години бунтове против турците, които са непрестанно
потушавани, но също така
зараждащи и несправедливият край – първото българско поражение през 1913 г.
(На 21 юни 1913 г. по време
на Междусъюзническата война Втора българска армия
губи боевете при Кукуш и
Лахна. Град Кукуш е превзет
и изгорен от гърците) и
второто – окончателния край
след Втората световната война, която води след себе
си налагане на тоталитарен
режим в България, а след
това последва и национално
предателство от страна на
българските комунисти, относно Македонския въпрос.
Ще ви разкажа за един
град, чиято съдба е твърде
жестока и трагична, един
български град, който за
съжаление не съществува
днес. Той е свързан и с мен
самият. Моите прадеди идват
от така наречената Егейска
Македония и по-точно – един
малък град, намиращ се в
близост до Солун – незабравимият град Кукуш. Град,
за който научих още от дете.
Моята прабаба се казваше
Николина и беше родена тук
в София, но нейните родители са от Кукуш. Тя обичаше
да ми разказва за дядо й, с
който се гордееше много. Той

Старият
Кукуш

е участвал в четата на Даме Груев,
а по-късно заедно
със своето семейство заживява в
София със своя
приятел
Христо
Смирненски, след
като са принудени
да напуснат родния си град.
За жалост Кукуш вече го
няма, но на негово място има
нов град – Килкис, построен в
близост до стария български
град. Само на хълма е останал манастирът „ Св. Георги“,
който е запазен и обновен от
гърците.
Кукушани са известни, че
участват активно в борбата
за черковна независимост и
са инициатори на униатското
движение, което цели да запази българския език и писменост. Но и това, че те са
възприели католицизма и са
били под закрилата на Ватикана и Франция не ги спасява от гръцкия варваризъм.
Също така хората от града са
едни от първите поддържници и членове на новосъздадената българска революционна организация през 1893
г. Кукушко е и районът, в който започват да действат четите на ВМОРО. Няма да ми
стигне мястото, ако тръгна
да изброявам всички наши
герои от Кукуш и околията.
Несъмнено най-известните
са Гоце Делчев, братята –
Христо Смирненски и Тома
Измирлиев, известният род
Станишеви, Христо Далчев и
много други.
През първата половина
на XVIII век Кукуш все още
е село, което пострадва сериозно по-време на Гръцкото въстание през 1821 г. В
края на векa Кукуш вече се
превръща в град, който се
обитава изцяло от българи.
През 1840 г. в града започва да преподава Димитър
Миладинов в началото на
гръцки, но скоро е прогонен
от църковните власти и е заплашен от заточение. Малко
по-късно той се завръща в
Кукуш и започва да преподава заедно с Райко Жинзифов, но този път училището
е българско. Владиката ги
заплашва, но не успява да
се пребори с надигащото се

българско просветно движение и отстъпва пред появата
на българско училище. Кукушани обаче не се задоволяват с училище и поискват
български владика, което е
неприемливо за Цариграската патриаршия и води до
опит за уния в Кукуш.
В началото на 1874 г. шест
общини (Солунска, Дойранска, Воденска, Кукушка,
Струмишка и Малашевска)
въстават против Екзархията. Три от тях (Солунска, Воденска и Кукушка) поискали
от Екзархията върху пределите им да бъде учредена
нова самостоятелна епархия
с център Кукуш, а епископ
Нил Изворов да стане неин
митрополит. След получения
отказ от страна на Екзархията, общините решават да
предприемат крайни действия. Те се обръщат първо
към английския консул, за да
бъдат приети в Англиканската църква начело със своя
епископ. След отказа на англичаните те се обръщат към
епископ Рафаил Попов, глава на Българската униатска
църква, който отговорил положително на тяхното питане
за възможно присъединяване към Рим. Това става след
преговори с Изворов и след
писменото му заявление за
готовност. Част от жителите
на Кукуш се присъединяват
към унията, но по-голямата
част от хората остават под
върховенството на Екзархията.
В началото на XX век Кукуш има 7 750 жители, от
които 7 000 българи и 750
турци. Целият град на практика е под върховенството
на Българската екзархия. По
данни на секретаря на Екзархията Димитър Мишев в
края на 1905г. в Кукуш има
9 712 българи екзархисти,
40 българи патриаршисти
сърбомани, 592 българи униати и 16 протестанти. В града
има две основни и едно про-

гимназиално българско
училище.
През 1905 г. в Кукуш има 9712 българи
–
екзархисти /които
не признават гръцката патриаршия/, 592
българи униати /приели върховенството на
папата/, 40 българи сърбомани /патриаршисти/ и 16
протестанти. В града има
три български училища,
включително прогимназиално.
Град Кукуш е освободен
на 23 октомври 1912 г. от
чети на Македоно-одринското опълчение, предвождани
от Гоце Междуречки и Тодор
Александров и от формираните местни чети. Организирана е местна власт,
която разоръжава турското
население и събира 1 400
пушки, реквизира храна за
приближаващата българска
армия. В града се установява
българска
военно-административна управа, като начело на Кукушката околия е назначен Тодор Александров.
Последните дни на Кукуш
са 19, 20 и 21 юни 1913 г. по
време на Междусъюзническата война. На 15 юни
българската войска заема
отбранителна позиция срещу превъзхождащата я в
няколко пъти по численост
гръцка армия на 12 км южно
от Кукуш в посока към Солун.
На 19 юни гръцката армия
настъпва, но българската войска се отбранява успешно
и противникът е принуден
да остане на място. Тогава
гърците започват да бомбардират яростно с гранати и снаряди селата от найсеверния край на Солунската
околия и българското население е принудено да напусне родните си места. Бежанците минават през Кукуш и по
новопостроения военен път
по билото на Круша планина
се изтеглят на север към гара
Долни порой с намерение да
изчакат там края на бойните действия и отново да се
завърнат.
В края на този ден българската войска се оттегля на
нова позиция пред самия
Кукуш, където очаква подкрепления. Към полунощ са из-

несени от града архивите на
държавните учреждения, както и наличните пари и злато
на клона на Българската народна банка.
На 20 юни зловещо бумтят
повече от 100 оръдия, много
картечници, хиляди пушки.
Около обяд гръцките войски
бомбардират определени места в града с фугасни гранати
с цел да предизвикат пожари.
Запалени са военна болница,
7-8 дюкяна в центъра на града /при което са убити няколко граждани/, улучени са и
домът и черквата на католическите сестри. Това предизвиква паника, хората масово напускат Кукуш. Местната
управа се разполага на височината над града, където при
църквата „Св. Георги” е и наблюдателният пункт на щаба
на командващия българската
войска ген. Сарафов. Противникът не успява да превземе града, но са запалени
още села и посеви южно и
югозападно от Кукуш.
На третия ден – 21 юни,
многочислената гръцка армия, която през нощта е получила още подкрепления,
прави опит за обход на лявото крило на нашата войска с
цел да пресече пътя за отстъпление през Круша планина.
Бранителите на града попълват редиците си с няколко
дружини от Серската бригада, които обаче са съставени
от новобранци, които не са
добре обучени. Отчаяната
съпротива на малобройната
ни войска не е достатъчна и
ген. Сарафов взема тежкото
решение – дава заповед за
отстъпление през Круша планина. Мотивът е да не се пролива повече кръв и да не се
дават нови скъпи жертви под
натиска на числено превъзхождащия ни противник.
Отстъплението се извършва
при пълен ред и без големи
жертви. Вечерта се установява нов наблюдателен пункт
– на водораздела на Круша
планина. Оттук военни и бежанци стават свидетели на
последните часове на Кукуш.
Късно вечерта над града се забелязват огромни
кълба дим. В мрака димът
се превръща в една голяма червенина на кръгозора,
изпъстрена със стотици и
хиляди огнени езици. Няма
съмнение – гори целият Кукуш, запален от всички страни огромният пожар осветява цялата околност. При тая
страшна картина няма жител
на града или на близките
села, който да не се обърне
назад, да не се прекръсти и
да не заридае: „Сбогом, Кукуш! Прощавай…”.
Спас Станоев

Кукуш през 1912 година. Снимка от вестник „Илинден”, 1929 година.
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Братя Миладинови
– пазители на
народната памет

Иван Вазов "Епопея на забравените"

БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
Попейте ми, красни македонски деви,
попейте ми ваште невинни припеви,
втъкнете си китки, пратете ми клик
на вашия кръшен и звучен язик.
Треперяйки сладко, аз ще да ви слишам
и към вас ще фъркам и ще да въздишам
ведно с тиха Струма, ведно с мътний Дрин,
ведно с ека жалний, що праща Пирин;
летете, ехтете, песни македонски,
печални кат песни на бряг вавилонски,
сдружени с въздишки и с оковен звън,
дигайте, будете от гробния сън
тез спомени стари, тез преданья вети,
що кат сенки чудни пълнят вековете:
юнаци измрели без гроб, без венци
за хорска свобода паднали борци,
орляци левенти, дружини отбрани,
покрити със слава, със кърви и с рани,
наредени мълком, готови за бран,
окол Крали Марка - вечен великан!
Дивний Крали Марко! Всеславянска славо,
на тъмни фантазий създанье мъгляво,
Ролан македонски, заветен и мил,
ти векове с твойто име си пълнил!
По кои полета, по коя пустиня ти не си размахвал сабя дамаскиня?
Да не се е мяркал твоят страшен стан?
Къде не си мятал златен боздуган!
Де не си се борил с Муса Кеседжия?
Де не си препускал коня Шарколия?
В коя скала здрава, във кой камък як
диря не остави грамадний ти крак?
От Белграда до Прилеп, де в глуха пещеря
турят ти въртопа тъмните поверья,
до Кукуш печални и до Хеликон
призракът се носи на черний ти кон
и се мярка твойта неизмерна сенка.
Коя ли бе тая баснословна ненка,
що откърми тоя дивен исполин с един крак на Емус, с другий - на Пирин?!
Летете, о , песни, спомени големи,
въздишки последни за бившето време!
Пейте ги, девици, при Пинд и при Шар,
пейте ги при Струга, град хубав и стар,
дето се родиха двата Миладина,
на Македония двата верни сина.
Във влажни тъмници, пълни с мрак, вони,
помежду вековни и потни стени,
гниеха два братя, в окови два роба,
кат два живи трупа, фърлени в два гроба.
Векове минаха!...От слънце заря,
нито от надежда до тях не огря!
Проклети бъдете, о, тъмници влажни!
Колко вий стопихте, сърца, сили снажни,
колко зли насилья, жъртви, младини
погълнаха ваште смрадни глъбини!
Димитрий бе влязъл пръв у свойта бездна.
Константин по-после кат него изчезна.
Защото в един век, за правдата глух,
разбуждаха смело народния дух
и на братя родни чрез родното слово
те готвеха битви и бъдеще ново;
защото те първи усетиха срам туй велико чувство, и в глухия храм
сториха да екнат химни ясни богу
на язик, погребан от векове много;
защото казаха: "Народ сме велик
и господ познава нашият язик!"
И викнаха силно: "Мразиме хомотът
позорен и мръсен на фанариотът!"
Защото смеяха, без да ги е страх,
с силний да се борят и не бе ги грях
да пропаднат жъртви заради народа

Димитър и Константин, по-известни като Братя Миладинови, са родени в град Струга в семейството на Христо и Султана Миладинови. Родителите им имат общо 8 деца – шест
сина и две дъщери. Баща им се занимава с грънчарство, а
майка им още от най-крехка детска възраст, чрез песните,
които пее, възпитава у децата си усет и любов към красотата
и хармонията на народната песен.
Димитър Миладинов в 1810 г., а Константин - 20 години
по-късно, през 1830-а. И двамата умират в една и съща година, 1862-ра. Тогава Димитър е на 52, а Константин на 32.
Димитър се образова в Охрид и Янина и става учител. Преподава във всички по-големи македонски градове - Охрид,
Струга, Кукуш, Прилеп. Известен е като първия възрожденец, който започва борба срещу денационализацията, водена от фанариотите, и успява да въведе българския език в
училищата и църквата. Дописник е в "Цариградски вестник" и
т.н. Фанариотите следят всяка негова стъпка и като се убеждават, че няма да прекършат борческия му дух,
пускат в ход клеветите пред Високата порта и подкупите. Константин пък завършва гимназия в Атина, известно време учителства и заминава да следва във филологическия факултет в Москва. Състуденти са му
Любен Каравелов и Райко Жинзифов. Оттам праща дописки за "Българска книжници" и "Дунавски лебед",
пише носталгични стихове за своята родна Македония.
В това време Димитър обикаля села и градчета и събира български народни песни. Константин пък безрезултатно се опитва да ги издаде в Русия. В Загреб обаче среща хърватския епископ Й. Щросмайер. Той
го поощрява и му предлага материална подкрепа. Така благодарение на католическия духовник там са отпечатани "Български народни песни", и то на български език. Радостта на Константин обаче е помрачена
от вестта за арестуването на брат му Димитър и той вместо за Струга тръгва към затвора в Цариград да го
търси. Там разкриват самоличността му и го затварят. Константин умира на 7 януари 1862 г., а Димитър - 4
дни по-късно. Каква е причината за тяхната смърт и къде са гробовете им не се знае. "Дирила ги е и баба
ни, и братовчедите, никой не може да ги намери - те са безкръстни. Някои казват, че се заразили от коремен
тиф, други твърдят, че са били отровени. Вазов потвърждава това в своето стихотворение за братята от
Струга в "Епопея на забравените", обясняват потомците. Всъщност оригиналното издание на "Български
народни песни" от 1861 г. се пази в техен роднина. Братя Алексиеви притежават второто, от 1891 г., издадено от съпругата на Димитър Миладинов, Митра, в печатницата на Либералний клуб в София. След трагедията тя се преместила в столицата, живяла е в Новоселци, сега Елин Пелин, и там е починала. Митра произхожда от друг голям македонски род - Матови. Още през 1962 г. руският консул в Цариград, граф Игнатиев,
по поръка на руското правителство се заинтересува от съдбата на осиротялото семейство на Димитър
Миладинов в Струга. Успява да го открие най-вероятно чрез връзките и приятелите на Константин, който
така и остава ерген. Изпраща консула Хитров да отиде в Струга и да вземе едно от децата, за да се изучи.
Димитър имал шест деца - всичките момичета и само едно момче. Хитров поискал него, но майката Митра
отказва да пусне единствения си син. Той остава, за да продължи грънчарския занаят. Предпоследната от
щерките - Царевна, била много будна. Още приживе баща й я карал да чете в църквата на български, а не
на гръцки. Хитров присъства на службата, харесва малката Царевна и я отвежда със себе си.
Людмила Първанова,
/paper.standartnews.com/archive

с тия сладки думи: наука, свобода;
защото сбираха песни по цял край,
тъй както при Тунджа момите през май
триндафили сбират и в кошници гуждат,
затова по-рано от сън се събуждат;
защото увиха китка миризлива
от здравец и росен, и от клас на нива;
защото от всите гори и реки
седенки и сватби, хора и тлъки
напевите сбраха, въздишките сляха,
на седата старост в паметта копаха;
защото струпаха в един общи тон,
всичко що бе отзив, припев, звук и стон,
затова една нощ патрикът нахлузи
свойто черно расо и злобно каза:
"За тез два хайдука трябват железа."
И ето защо са днеска оковани,
и в тия тъмници живи закопани.
Дълго те търпяха. Тъмничният смрад
отравяше бавно животът им млад.
Везапно известье за милост довтаса.
И Фенер, котило на ехидна раса,
гняздо на кощунство, на леност, на блуд;
Фенер, по срама си позорно прочут;
Фенер, от където през векове цели

разврат и мъртвило в света са се лели
и който забули всичкия възток
с една гъста мрежа и никой тълчок
на духа не даде нито мисъл нова
на човека, паднал във дрямка сурова,
без вяра в борбата и без идеал;
Фенер при такваз вест потрепера цял
и уплашен рече:"Друг е божий съд!
Тия два убийца трябва да умрът!"
И кат се прекръсти, прати им отрова.
Нощта бе студена, мрачна и сурова.
На заранта рано тъмничния свод
огласиха думи: милост и живот!
А бедните братя в предсмъртни страданья
изпущаха свойте последни стенанья.
И вече обзети от гробния хлад,
те пращаха сбогом на божия свят
и шушукаха тихо с гаснееща сила:
"Как много те любим, Българио мила!"
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Приносът на Константин Миладинов в
културното наследство през Възраждането периодът му на пребиваване в Москва

Из "Братя Миладинови - живот и
дейност", Михаил Арнаудов
В Москва Константин Миладинов има щастието да не бъде съвсем откъснат от своята родина благодарение на дружбата си с
неколцина връстници от разни краища на
България. Тук са Любен Каравелов от Копривщица, дошъл през 1857 г.; Нешо Бончев
от Панагюрище, пристигнал и станал «душа

на младата българска дружина» по израза
на Марин Дринов, който заедно снего идва в
1858 г. първо в Киев, а после (март 1861 г.) в Москва; Константин Геров от Копривщица;
Васил Попович от Браила; Георги Теохаров
от Пещера; Константин Станишев от Кукуш;
Р. Жинзифов от Велес; Андрей Стоянов от
Воден и др. Особено скъпа му е била дружбата със стари приятели от по-тясното отечество, именно със Станишев и Жинзифов,

Братя Миладинови – пазители
на народната памет

които заминават по настояване на Димитър Миладинов,
когато бил в Кукуш, първо за Одеса. В този град и преди
да се прехвърлят в Москва, те са могли да изпитат благотворното влияние на Г. С. Раковски, който за кратко време (юни - юли 1858 г.) е бил надзирател на българските
възпитаници в семинарията. Затова по-късно, от Москва,
те му благодарят (в една бележка към писмо на К. Миладинов до Раковски, 8 януари 1859 г.) за доброто «попечение», спомняйки си и за неговото «родолюбие».
Надъхани вече от България с народниче идеи, които
движат борците за независима черква българска просвета, или изпитали влиянието на българските революционни водачи, станали кумир на смелата младеж, тези
български студенти в Москва задълбочават патриотизма
си и ревността си за служба на отечеството при досега с
една университетска и обществена среда, която се вълнува от големите национални и умствени течения на деня.
Нямаме ли някакви преки свидетелства за отражението
на руския духовен живот върху идеите и плановете за
дейност на Константин Миладинов, ние можем да съдим
за тия по изповедите на неговите другари или сънародници, дошли все тогава за по-висока наука в Москва От преписката на Нешо Бончев с Марин Дринов, пристигнали и
двамата в този град през пролетта на 1861 г., за да постъпят в университета, узнаваме колко голямо е било върху
тях въздействието на Ив. Аксаков, редактор в 1858 г. на
сп. «Русская беседа», в 1859 г. - на седмичника «Парус»,
а в 1861 г. - на в. «День», и как те прегръщат основните
схващания по културни и политически въпроси на славянофилския кръг общественици и учени, без да изпускат
от внимание и идеологията на западняците, застъпена в
«Колокол» на Херцен. В първия момент на досега си с новата среда българчетата чувствуват грамадната разлика
между българските и руските условия, невъзможността
да съгласуват нуждите на българската робска действителност с понятията и жаждата за преобразования на руската интелигенция. «Здешные интересые не наши интересы, здешнее житье не наше житье» - въздиша веднъж
Бончев, като изпитва стеснение при руските семейни
нрави и се чувствува някак усам тен всред тези хора,
наследили по-благородни възгледи върху живота. Но
скоро той се отърсва от мъчителна свенливост, свиква
да общува с издигнатите личности, жадува за участие в
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Писмото на 				
Константин
Миладинов
до Раковски:

Лунен календар за юли 2018 г. от Димитър Стоянов

До Георги С. Раковски - Белград
Загреб, 31 януари 1861 г. (ст. ст.)

Почтени мой приятелю!
Радосно приях писмото ви от 19 января [1] и со него две
Ваши газети. Гледам, мой приятелю, достохвалните ваши
стремления за нашата бъднина. Радите! Колку повике
радите, толку повике честите народността ни, толку повисоки услуги правите на жертвеникот од отечеството ни
и толко повике привлеквите народната любов, коя денеска
йе най-благата награда на благородните души.
Религиозниот наш вопрос имат денеска голема тежина, и
неизвестно, али ке се заприт до къде остана. Ние знаиме
историческата гърска хитрост, со коя толку пъти леляха
нас и со увереност можим да речим, че еднакво и сега ке
се случит: но како болгарите не първи път се лъжат, за
това неке останат до къде останаха. Стърната, на коя ке
се завъртиме, не се предвидвит, но всетаки можеха умни
люгие да ръководат това стремление и да го довадат до
еден тих[ъ]к спасителен път.
Колку за тая книга, що пишите за папизма, тая тука не йе
известна; много люгие опитах и никой нищо не знайт.
Песните, овде ке напечатам, защо еден се обяза да ги
свършит до конецот от априля [2]. Но молям Вас, огласите,
кои изпратих да ги раздалите со честниот ваш лист,
споминвеещем нещо за песните, и особено за западните
во Македония болгари [3]. Во огласот ми Македония
назвах Западна Болгария (как и требит да се викат), защо
во Беч [Виена] гърците се разпоряжават сос нас како со
овци. Тие Македония сакает гърцка земя, и не может даже
да разберат како можит да не йе гърцка. А тамошните
повике од два милиона болгари що ке ги сториме?
Неужели уще болгарите ке бидет овци, а неколку гърци
да ни бидет овчари? Поминаха тие времина, а гърците
ке си останат само со сладкиот им сон. Песните мислям
да се раздадат многу мегю Българско, и затова и цената
определих неголема [4].
Газетити ваши со радост прочитах, ке ги покажам на
негова светлост г. Кукулевича, тукашни жупан [5]. И од тука
можите да добиете некого спомоществователя. А мене,
молям ве, изпращайте ми я за три месеца, а парите ке ги
получите, кога ке се обогата, т. е. кога од предбройници
ке собера пари. Имината од предбройниците нека ви се
изпратат тамо, и вие ми ги изпращате овде.
Една от последните ви издани книги (со ликови, кои
представят гърцкиот цар роб пред болгарскиот) [6]
видох во Беч последните тамо дни от моето пребивание,
но немах време доста да ги прочитам. Кога ке слезам
за дома, се надевам лично со вас да се познакома,
поминвещем през Белград, и да прибава драгоцените
ваши книги на моята сиромашка книжница.
Ви изпращам две мои песни, кои молям да вместите во
почтениот ваш лист, ако йе по направлението му [7]. Во
противен случай, т. е. ако не йе възможно, имайте го како
спомен од мене. Песните нека сет безимени.
Оставам секогашен Ваш искренен приятел
К. Миладинов
12 февруария 1861
Загред (Аграм)
НБКМ, ф. Раковски, I Б 1245
(стар инв. № 7159)

Биодинамична характеристика на юли 2018 г.
Надеждите ни за месец юни
не се оправдаха напълно. Толкова влага в някои раиони на
страната никой не е очаквал.
Дано сега през юли да сме подоволни. Много по-добре са
подредени космическите символи и динамиката на планетите е по-спокойна. Единствено
Меркурий от средата на месеца
навлиза в зоната на горедия
Лъв след 18-дневния си престой в студения Рак.
Самият Лунен месец е разпределен по-благоприятно с начало и край на Възходяща Луна
и в средата - пълен период на
Низходяща. Така имаме 21 дни
благоприятни за прибиране
на първата реколта и нейното
качествено преработване. В
низходящия период в дните на
Девата е точното време за прибиране на кореноплодните.
Няколко са още важните моменти в този месец .
Две затъмнения - Слънчево
на 13 юли с максимум в 5,02

часа (няма да можем да го наблюдаваме ясно от нашата
страна) и Лунно - на 27 юли с
максимум 22, 23 часа (видимо
при ясна нощ).
Пет тригона имаме през юли
- два светлинни на 5 и 8, които
променят импулсите от водни и
топлинни на светлинни за няколко часа и три топлинни на
12, 14 и 28 юли, също променящи импулси от светлинни, водни и земни в съответните дни
- също за определени часове.
Другата особеност за юли е
многото дни за работа с компоста - цели 18.
От тринадесетте дни за подготовка са достатъчни, за да
оформим добра купчина, която
да узрее до есента, когато ще
ни е много необходима, това е
много важно. Важно е че имаме и 5 дни за подхранване на
почвата с готов компост и то
през дългата Дева след прибиране на картофите, и подготвяме лехи за късното зеле, което

засаждаме веднага в благоприятните дни на Скорпиона - 22,
23 юли.
Като че ли нещата малко
ни се подредиха! Започваме с
нещо ново за годината - събиране семена от различни растения за следващата година.
Единствено изискване е спазване на благоприятните дни.
Как изглежда кратката пргноза за самия месец - очакваме
летен дебют с постепенно затопляне до горещини. Около
7-8 летни бури със силен вятър.
Топъл вятър и дъжд в планинските райони към 10-11 юли. Топлинни бури на отделни места
на 13 и 14. Между 15 и 26 юли
- хубаво лятно време с рязко
затопляне в отделните райони.
В края на месеца променливо с
възможни бури.
Неблагоприятни дни за месеца са 9 и 10 до 16 ч., 13 и 14
до 9 ч., и 31 след 10 ч.
Успех!
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Приносът на Константин Миладинов в
културното наследство през Възраждането
- периодът му на пребиваване в Москва
и политическо освобождение. Любен
Каравелов поддържа в Русия идеите
за «общо славянско сближение и самопознание», величае в духа на славянофилската доктрина естетическата и
нравствената стойност на фолклора и
народния бит, които той противопоставя на извратената западна цивилизация, и настоява за сближението между
българите и русите, за запознаване
на тези с политическа съдба, духовен
живот и културни нужди на първите.
Макар да се интересува в същото време от радикалните социални идеи на
Херцен, Чернишевски и Добролюбов,
едва откак напуска Русия и заживява в
Сърбия и Румъния, Каравелов се обявява против «заръждавялото славянофилство» и прегръща открито републиканските и революционните лозунги,
възвестени от руската напредничава
интелигенция.

кипежа на идеологичните спорове. Увличайки се
от класическите писатели, еднакво от Омир и Хораций, той чете все тъй страстно Гогол и Шилер,
които и превежда на български, както и френските писатели на XVIII и XIX в., италианеца Данте и
русите Некрасов, Достоевски и др. В писмата си
от 1862 г. Дринов му говори пък за заниманията
си с история, за интереса си към «литературата,
нихилистите, разните форми на управление», по
които той спори с хазяина си русин. «То бяха и за
Бончева, и за мене златните години на нашата
младост» - пише по-късно Дринов, спомняйки си
за този подем на духовете всред московските научни среди и всред българите.
Между русите особено силно съчувствие към
българите проявява публицистът-поет Иван Аксаков, на чиято памет по-късно Дринов посвещава
прочувствен отзив. Въодушевен и красноречив
апостол на славянската взаимност, Аксаков има
заслугата да «извади славянофилството изобщо,
и особено българолюбието, из тесния московски
славянофилски кръг» и да «го разлее по всичката
руска земя, по всичките пластове на руския народ». Вдъхновител на Славянския комитет, той
е държал дома си отворен за всички български
младежи, които се учили в Москва, и е запознавал тези младежи с представителите на науката,
литературата и политиката, посвещавайки ги и в
обсъжданията по палещите въпроси. Така българите са добивали възможност да излагат в тази
среда - по-късно и в печата - страданията на
сънародниците и да отбиват клеветите на гърците по шумния черковен въпрос. Колко полезно е
било това покровителство на Аксаков за българското дело, показва обстоятелството, че едва
след Кримската война руското общество, мамено
дотогава от гръцките агенти, почва да различава
българите от гърците и Да съчувствува на българското движение за отхвърляне На духовното иго.
Проявявайки вродената си интелигентност, способността си за асимилиране на новите идеи и
културните придобивки, както и будното си родолюбив, българските студенти са използували
това разположение на изпълнените от чисто славянски симпатии московски публицисти и учени,
за да защитят правата на отечеството си и сторят
всичко, което им е било по силите, за създаване
на здрави духовни връзки между Русия и България.
При живо почувствуван дълг към родната просвета и въодушевени от желание да подтикнат
родната книжнина, тези младежи се групират в
един приятелски кръжец, който започва издаването на списание Братски труд.
В първата книжка на това издание от 1860 г.,
редактирано от Р. Жинзифов и В. Попович (другите три книжки излизат през 1860 и 1862 г.), което
има за мото думите на Раковски: «Бащино огнище
не оставяй, стари обичаи не презирай», са поместени две стихотворения от В. Попович, народната песен «Ян и Детелин войвода», 7 пословици,
две стихотворения от К. Миладинов («Сираче»
и «На санцето»), едно стихотворение от Жинзифов и статията «Няколко думи за блъгарската
книжнина» от Г. Теохаров. В последната статия се
порицава гъркоманията у българите и се хвали
стремежът към народностно образование и своя
книжнина у българските възпитаници в Русия.
«Тия не са веке образовани Блъгаре в Еллада,
дето приимат чужд язьж, а своя си хврьлят в морето; нъ тии са мъжие, образовани в славянски
страни, дето не са си изгубили своята народност,
а още ся являват с пламенна любовь, да покажат
народу си път, по който трябва той да врьви кам
своето си назначение.»
Като по-стар от другарите си и с по-голяма

Константин Миладинов заедно с Любен
Каравелов (в средата) и Петър Тодоров х. Пеев
от Панагюрище (вляво). Снимката е правена в
Москва през 1858 г.

опитност (той е завършил вече един университет и е бил учител на няколко места) Константин
Миладинов се е виждал естествено повикан да
бди над македонските младежи и да ги напътва
в образованието им. В писмото си до Раковски
от 8 януари 1859 г. той забеляза: «Сите македончиня (това са споменатите шест души) на име Ви
се кланят и Bи благодарят за любовта Ви и попечението, кое имахте за них. Сите шест заедно
седиме на едно място и над ним имам всевозможно попечение, за да успеет на науката поскоро.»
Какви са били отношенията към Каравелов,
не ни се предава; но имаме всички основания да
вярваме, че Миладинов ще е успял да се сближи
и с този даровит момък, който се поддава рано
на внушенията за проучване на българската народна култура и не само пише статии в руските
вестници, за да запознава руското общество с
неволите на българите, но и издава отчасти със
съдействието на московския Славянски комитет своя сборник «Памятники народнаго быта
Болгар» (1861). Трябва да вярваме, че като Каравелов отначало и Миладинов се увлича повече от славянофилските, отколкото от противоположните им западнически насоки на руската
обществена мисъл и литература. Защото славянофилските проповеди са отговаряли тъкмо на
копнежите за свобода и просвета на заробените
южни славяни и са идвали като пряк тласък за
работа на образованите българи, за които общите лозунги за европеизиране не са добивали
още конкретно съдържание на българска почва.
Самият факт, че само московският Славянски комитет влиза в положението на бедните българчета и ги подпомага някак в издръжката им, е показвал колко повече Самарин, Аксаков, Погодин
и други лица от този комитет са вземали присърце делото на българското културно въздигане

И Каравелов, и другите московски
младежи българи, засегнати по-силно
от кипежа в духовния живот, не са се
определяли по-рано едностранчиво в
този конфликт на идеологиите, щом поради външни подбуди или по силата на
собствени стремежи са одобрявали ту
славянофилския курс по отношение на
българите, ту западническото увлечение от критичната наука и свободното развитие
на народите. Чуждеейки се от консервативните
възгледи за държавно и политическо устройство, настоявайки за отхвърляне на вековното иго и борейки се за независима българска
черква, нашите славянофили не са преставали
да разчитат на руските обществени симпатии,
долавяйки искрената готовност на Аксаковци,
Киреевци и други влиятелни учени и писатели
да подпомогнат възраждането на България. Повече реалисти и практици по темперамент и по
домашни традиции, нашите младежи не са били
склонни в мнозинството си да усвоят утопиите
за общочовешки напредък и са държали на непосредствените най-елементарни нужди у своя
изостанал народ, който никога не е напускал
надеждата за помощ от Русия. Егоистичните и
консервативните планове на руските официални среди са били отначало скрити за българските мирни дейци или революционери и само Неофит Бозвели и Раковски се досещат (първият
още към 1841 - 1845 г.) за опасността от всяко
чуждо покровителство, което отива в разрез с
идеала за черковна независимост и държавно
обединение на свободните българи.
Подготви за печат Атанас
Панчев, магистър по
"Културно-историческо
наследство"
Българският народ създава легенда за
двамата братя Миладинови. Според нея
двамата били освободени от тъмницата,
но като се видели след дългата раздяла,
в изблик на бурна радост от голямата им
братска обич, се прегърнали и умрели така
прегърнати. Както отбелязва Б. Пенев: „тоя
народ може да не е разбирал напълно техния
идеализъм, тяхното самопожертване за
един висш идеал, но е чувствал това и само
чрез образите на своята поезия е дал израз
на своя наивен и непосредствен идеализъм и
на обичта си към тях.“
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Природосъобразното живеене като живот
в съгласие и синхрон с постоянното
обновление на космическата енергия

4 дни семейство Косьо и
Асенка Любенови споделяха
своя богат опит в енергийното, билковото лечение и в лечебното хранене в лични общувания с миналите през тях
и през Панаира на българските производители кърджалийци. А на петия ден го направиха и с една голяма група хора
в „НЧ „Обединение 1913”.
На пръв поглед беше среща
като всяка друга, продължила
няколко часа, но това че на
участниците в нея не им се
тръгваше и доста след нейния край, подсказа на всички,
че са срещнали едно съвсем
различно, радостно и любвеобилно отношение към така
голямата и необхватна за кратко време тема за здравето.
Отдавна бях чувала много
суперлативи за този вървящ
в една посока семеен тандем, отдаден изцяло на служението на най-хуманната
цел в името на смисленото
ни човешко пребиваване тук
на земята. Та, така и аз, като
другите, ги слушах, гледах...
Косьо – вглъбеният навътре

и открил там голямото в малкото и Ася – задъхано извела
навън вътрешния си копнеж,
за да събере още поводи за
радост чрез отдаване и служение на другите. Попивах
поднесеното от тях с любов,
ведрост, естественост, духовитост и съричастие духовно
познание – в по-голямата си
част познато, но нали то ве-

наги е
б и л о
едно и
също,
а само
достигано и
предавано с
различно отношение към
него. А
тяхното наистина
б е ш е
такова,
защото
те бяха
по свой начин в съгласие с
потока на живота, който обтича всеки и всичко със своята
наслада от движението, от
промяната. С потока, изчистващ негативните наноси и
донасящ покоя на единството
с Целостта.
Косьо и Ася показаха, че
духовното познание може да
се предаде живо, задушевно,

с признаването, че колкото
и да го овладяваш, винаги
ще остава нещо недостигнато и ненаучено. Защото то е
толкова необхватно, колкото са и хората, тръгнали към
него - всеки по своя път и със
своите нагласи за възприемане. Показаха също, че в
този индивидуален път се
крие смисъла на живота, че,
търсейки точно него, стигаш
до до възприемане на случващото ти се като напълно
закономерно, нужно и носещо най-добрите уроци за теб.
И че точно твоят път, рано
или късно, ще ти донесе мир
със себе си и с другите, приемане, разбиране, все неща,
водещи те до встъпването в
полето на здравето.
Затова, обобщи Косьо,
най-добрата нагласа за природосъобразно живеене се
създава не чрез сухия разум,
а чрез емоцията, чрез чувството на обич, на благодарност, на вяра... С чувството за
достойно и радостно преживяване на най-ценния ти дар
– Животът. Непобедимият.

на

редове
читателя

Вечно цъфтящият и неизбежният. Стига да го усетиш как
тече през теб като разумна
част от вечно обновяващата
се космическа енергия и да
можеш да повярваш, че всяка болка отболява, че всяка
рана може да разцъфти в
сияние, като я запълваш със
светлината на душата си. И
като непрекъснато разтваряш в нея страховете си, гордостта си, вината, гнева си...
Дотогава, докато напълно
се слеят с твоята светлинна
същност.
Докато разбереш, че всички други средства, практики,
медитации,
визуализации,
мантри са само временно
придружаващи и ускоряващи
начини за израстването, за
готовността на тази ти Същност да се лекува сама. Да
стигнеш до методите на Природата, в които всеки миг живот е единство и хармония с
Вселената и нейния Създател.
Лияна Фероли

Заслужен
златен
медал

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА
В крайдунавския град Лом се състоя среща, на която с около 30 комсомолци ветерани, бе положен венец и свежи цветя пред паметника на дядо Цеко Войвода. Групата си направи обща снимка на дунавския
парк. Председателят на организационния комитет Стефан Китов поднесе приветствие на присъствуващите, след което групата направи тържествен обяд, където присъстващите бивши комсомолци разказаха
свои спомени.
Гости на срещата бяха Евтим Костов, Любимка Даскалова, Лалка Методиева от Монтана и Димитър
Кънчев.
Ветераните комсомолци си обещаха нова среща следващите години.
Георги Петров, Лом
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Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.

На 21 май 2018 г. се
проведе тържественото
награждаване и връчване на златен медал и
грамота на общественика, педагога, активния
читалищен деятел, поета и литературен критик Аспарух Петров Вангелов.
В краткото си слово министърът на културата
на Република България г-н Боил Банов изтъкна, че
наградените – със своята активна духовна дейност
чувствително са допринесли за развитието и утвърждаването на българската култура и национална
идентичност.
Господин Вангелов, със своя творчески похват
като учител, директор на училища, инспектор по
просветата, инспектор в Министерството на културата, длъжностно лице в крематориалната ритуална дейност, активен читалищен деец, поет и критик
– винаги е влагал сърце, душа и лична и обществена отговорност в своята работа. Той и сега е активен сътрудник на в. „Квантов преход“, в който е
вписвал и продължава да публикува статии, стихове и литературни критически разсъждения по въпроси на съвремието.
Ние, членовете на клуба за поезия и музика при
читалище „Райко Алексиев“ – София по случай неговия 90-годишен юбилей му пожелаваме здраве,
семейно и лично щастие. Той е пример за подражание в нашия клуб. Учтив, любезен,винаги елегантен, талантлив поет и певец. Усмихнат и отзивчив, знаещ и можещ, съчетал всичко в едно – опит
и желание да помогне и предаде знания и мъдрост
на всички нас от клуба. Възхищаваме се, учим се
от него. И ще продължаваме, защото е нашия мъдър Учител и Верен приятел.
инж. Райна Минкова

Българската княгиня
Елена в стенописите
на манастира
„Добрун” /14 век/

Сръбският крал Стефан Душан със
съпругата си Елена Срацимир - българска
княгиня, сестра на цар Иван Александър, с
престолонаследника Стефан Урош V
Манастирът „Добрун” се намира близо до Вишеград, Босна и Херцеговина. Основан е по времето
на цар Душан /1340-1343 г./ от жупана Прибил. На
северната стена до днес се съхраняват фрески с
портретите на царското семейство – цар Душан,
съпругата му Елена и синът им Урош /1343 г./ - ктитори на манастира. Царица Елена е българска княгиня – сестра на българския цар Иван Александър,
който я омъжва за сръбския крал. Сватбата им е в
Скопие и на нея присъства цар Иван Александър,
който по сведения на някои изследователи дарява
като зестра на сестра си Скопската област.
Цар Иван Александър е ревностен почитател на
духовността и културата. По негово време се изграждат и процъфтяват множество манастири и църкви.
Той подкрепя мощното разпространение на исихазма през 13-14 в. и с неговата финансова подкрепа
са основани редица големи манастири /Парорийският, Килифаревският, Бесарбовският,Ивановски
скални църкви и мн.др./, където се обучават в исихазъм и разпространяват учението Св.Теодосий
Търновски, Св.Ромил Видински, Григорий Синаит,
Патриарх Евтимий и Митрополит Киприян /патриарх руски, московски и литовски/. Исихазмът е клон

застраховки
осигуряване
финансови
консултации

■
■
■
■

на православното християнство, философия, религия и начин на живот, при който монасите – исихасти прекарвали живота си в усамотение и усилени молитви. Малко известен е фактът, че българският цар Иван Александър въвежда исихазма като
официална религия - по негово време църквите в
България, Византия и Сърбия са исихастки, а построявайки множество исихастки манастири край
Черноморското крайбрежие и благодарение на обучените исихасти и дейността на Митрополит Киприян, достига до Русия. През Средновековието
исихазмът бързо се разпространил в целия православен свят.
Манастирът „Добрун” е построен в този период.
Манстирската църква е била скромна, построена от
камък еднокорабна базилика именувана „Успение
на Пресвета Богородица”, тъй като е осветена на
този празник през 1383 година от синовете на замонашилия се жупан Прибил – Стефан и Петър.Те
доизграждат църквата и стенописите. Като ктитори двамата братя са изобразени също на стенописите. По времето на цар Иван Александър всички
исихастки църкви носят името на Божията майка.
„Добрун” е най-старата столица на митрополитите
край река Рзава. По времето на жупан Петър в манастира е имало 720 монаси.
Манастирът пада в ръцете на турците през 1462
г., като все още битува легендата за преоблечени
като монаси турци, които така предрешени влизат

ВАШАТА СИГУРНОСТ
Е НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!
0888/ 34-32-15

имуществени застраховки
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селскостопански застраховки
автомобилни застраховки
застраховки на отговорности
финансови консултации

ца
Страни

на мариана
праматарова

в манастира и го завземат отвътре. Градът и манастирът са били разрушени, а младите монаси
избягали. Останали там само възрастните, като
след смъртта им манастирът запустял.
През 16-ти век манастирът „Добрун” е обновен от монаси от Ваган, но турците отново го разрушили. През 17-ти век народът отново подпомага манастира и той отваря врати през 18-ти век за
служби по Коледа, Великден и Свети Дух.
Много страдалчески перипетии преживява
„Добрун” и през 19-ти век – през войните е използван като склад за мини, които се активирили и го разрушили до темелите. Останала само
камбаната и част от великолепните стенописи.
Изграден е отново и днес е добре поддържан.
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ
Вероника Трайчева Здравкова, или както всички я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 декември 1991 г. в град Никопол в семейството на
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Мирослава, която е с шест години по-голяма от нея.
През 2010 г. завършва средно образование в родния си град Никопол. През същата година е приета
да учи специалност „Публична администрация”
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 2014 г. завършва бакалавър,
след което записва магистратура и започва работа
в мебелна къща „Явор” във Велико Търново.
Не успява да завърши образованието си, тъй като на 28 февруари
2015 г., докато се прибира от работа, е нападната и пребита до смърт
на пътеката, която води от гарата до Южния пътен възел, в близост
до апартамента ѝ във Велико Търново.
През краткия си живот Вероника участва в различни училищни
проекти, а през 2010 г. печели първо място за област Плевен в конкурс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пътуване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

СТИХОСБИРКА
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА
ЗДРАВКОВА
Цена 7 лв.

0886/44-33-44
0899/б55-77-55

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.

