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Мариана Праматарова ще представи 
новата си книга „Сакрално: Чудесата 
близо до нас” на 18-ти август от 
16,30 часа в Бургас. Премиерата 
на книгата е част от инициативата „С 
книга на плажа”, която традиционно 
се провежда в Експоцентър „Флора” 
- Бургас. Събитието се организира 
от Община Бургас и  Регионална 
библиотека „Пейо Яворов” - Бургас. 

в. Квантов преход

Мариана Праматарова е доктор 
по културно-историческо наслед-
ство. Живее и работи в Бургас. Пише 
поезия, публицистика и проза.   В 
книгата „Сакрално: Чудесата близо 
до нас“ са представени православни 
манастири и светци, места с чудо-

АНОНС/ ПОКАНА ЗА ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА
на Мариана Праматарова 

дейни мощи, 
лечебни води 
и чудотворни 
икони, които се 
намират близо 
до нас - в Бълга-
рия, Гърция, 
Румъния, Се-
верна Македо-
ния, Турция и на 
Балканите. По-
вечето от опи-
саните места и светци са свързани 
с българската история, култура и 
православна традиция, но има и та-
кива, които са непознати на широка-
та публика и  се нуждаят от повече 
гласност. В този смисъл книгата 
има познавателно значение и инфор-

мативен характер. Подходяща е 
за всички, които се интересуват 
от туризъм, поклоннически пъту-
вания, история, култура, и кои-
то с вяра пристъпват светите 
места за да потърсят подкрепа 
в трудни моменти и благодат в 
щастието си, защото: „Всичко, 
каквото бихте поискали в молит-
ва, вярвайте, че ще получите и 
ще ви бъде дадено“. (Марк 11:24). 
Вярата, надеждата и любовта 
са най-важните неща в живота и 
това не бива да забравяме никога.

На културно-историческа те-
матика са и следните книги от съ-
щия автор: „Искри от вечността“, 
2008 „Бургаски музи по света“, 2009  
„Градове, храмове, колоси“, 2011 
„Културно-историческото наслед-
ство и новите медии - трансформа-
ции и модерности“, 2015 

Кой и защо в 
началото на XX век 
определи българите 
като „Японците 
на Европа“

Историята ни познава редица чужденци дарили 
на България, ако не живота и делото си, то отпе-
чатък на възхищението си от нея в европейската 
преса. Сред застъпилите се за българската кауза 
другоземци са личности като Алфонс дьо Ламар-
тин, Фритьоф Нансен, Джеймс Баучер, Луи Айер 
и др.

Един от тези паметни образи, обикнал и под-
крепил страната ни със силата на словото и който 
макар да е забравен от народа, историята все още 
помни, е Николас ван Вейк. Познат като първия 
нидерландски професор по славянски езици, Ни-

Най-древната 
писменост: 
в БългариЯ, 
не в Египет

На Балканите, в България, а не в 
Египет и Шумер, има следи 
от най-древната писменост в света.

Ценна глинена плочка с пиктографски знаци 
на 7 хиляди години е открита при археологически 
разкопки край село Рибен в община Долна Митро-
полия, съобщи БНТ.

Находката може да се окаже свидетелство за 
най-старата писменост, намерено досега в свето-
вен мащаб, прогнозират специалисти. За момента 
обаче плочката остава достъпна само за учените. 

Британка се обърна 
към българите: 
Защо унищожавате 
историята си?

За Бузлуджа и отричането на антифашиз-
ма, унищожаването на паметници и кои са 
най-забележителните затънтени кътчета 
на България, които е посещавала – разказва 
в интервю за „Барикада“ британската фо-
тографка на изоставени сгради и монумен-
ти Никола Милър. 

Никола Милър е една от най-талантливите 
фотографи на изоставени и тънещи в разруха 
сгради и паметници в България. Родена е във Ве-
ликобритания, но я напуска и се заселва в Бълга-
рия. Това ѝ дава по-безпристрастна перспектива, 
както към потъналите в забрава фабрики и мону-
менти, така и към случващото се в страната ни.

Николас ван 
Вейк. Познат 
като първия 

нидерландски 
професор по 

славянски езици

Бузлуджа. 
Снимка: 
Никола Милър ©
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От стр.  1

колас предприема пътуване в Из-
точна Европа, след края на което, 
през 1914 година, пише статия за 
България. Необикновеният разказ 
съдържа впечатленията на автора 
за учудващо бързия напредък на 
„този млад народ“, за неговото об-
разование, трудолюбие и скром-
ност, за отношенията с Русия и 
за бодрата народна психика, коя-
то властва в „многообещаващата 
държава“.

Статията на нидерландеца тъне 
в забвение до 2012 година, когато 
белгийският славист от университе-
та в Гент – Реймънд Дитрез, прави 
превода, благодарение на който ще 
се запознаете с няколко любопитни 
откъса.

„Японците на Европа“ — така 
чух многократно галисийци, румъ-
нци и хървати да наричат българи-
те, и когато по пътя за София пре-
карах няколко дена в Румъния, там 
ми разправяха големи неща за тези 
„японци“. Някои румънци откровено 
признаха, че оценявали българите 
високо над своите сънародници по 
образование, трудолюбие и скром-
ност. Колко много тези добри каче-

ства били резултатни, щял съм да 
видя, казаха ми, щом стигна в тази 
чудна страна. Не дойдох, значи, не-
подготвен, но все пак ми се случва-
ше отново и отново да се учудвам 
на огромните постижения на този 
млад народ. Трудно ми беше да по-
вярвам, че се е освободил от тур-
ското иго само преди тридесет и 
шест години.

Бих могъл да разкажа още мно-
го за София. Съобщеното досе-
га обаче може да е достатъчно 
читателят да има представа за 
бързото развитие на българска-
та култура. Разбира се, че още не 
всичко е толкова хубаво, колкото у 
нас — да посоча например куцащи-
те хигиенни мерки през войната и 
недостига от хубави книжарници, 
който лично на мене ми направи 
впечатление. Но това, което не 
е, може да бъде — и който познава 
българите, спокойно може да каже: 
ще бъде.

Каква може да е причината на 
този учудващо бърз напредък? 
Главната причина без съмнение 
трябва да се търси в характера на 
народа: българинът е работлив, 

лишен от страстта към пиене-
то и играта, приятел на ред и ре-
довност. Как се е получило това? 
Защо има съвсем друг характер от 
руснака или — да вземем един по-
близък съсед — от сърбина? Кой 
ще каже?

Най- важният фактор в просъ-
ществуването на българския на-
род е училището. Който познава 
българското училище, познава и 
народа; в никоя друга страна учили-
щето не заема такова почетно мя-
сто. Който смята народната кул-
тура като едно от най-високите 
блага на нацията, той трябва да 
направи салют в чест на българи-
те, които с дела показваха, че едно 
здраво училище е най-добрата га-
ранция за силата и величието на 
народа. Бодрата народна психика 
като основно обстоятелство, и 
училището като допълнител-
на причина, превърнаха младата 
България в многообещаващата 
държава, която е в момента.“

 bulgarianhistory.org
Публикацията е осъществена с 
подкрепата на: Петър Бакалов

Кой и защо в началото на XX 
век определи българите като 
„Японците на Европа“

Очаква се да бъде показана публично 
чак догодина.

Керамичният фрагмент с пикто-
графски знаци е открит при проучване 
на римска крайпътна станция.

„Селището, което е преди това, е 
от 5 хиляди години преди новата ера. 
Обхваща един период от каменно-
медната епоха – единствен за светов-
ната история. Каменно-медната епоха 
е чисто балканска“, каза директорът 
на Регионален исторически музей – 
Плевен Володя Попов.

На Балканския полуостров до мо-
мента има около стотина фрагменти 
със знаци, които според Попов говорят 
за протописменост, доста по-ранна от 
тази в Шумер и Египет. Намерената 
край Рибен плочка е убедително до-
казателство за това, смята музейният 
директор.

„Тези пиктографии са кодифицира-
на информация“, категоричен е По-
пов.

Засега обаче ценната плочка не 
може да бъде видяна от неспециали-
сти. Това ще стане едва след нацио-
налната конференция на Археологи-
ческия институт на БАН в началото на 
следващата година.

От стр.  1

Най-древната 
писменост: 
в БългариЯ, 
не в Египет

11 август (23.08 по нов 
стил) 1877 година е повра-
тен за хода на Руско-турска-
та война. В продължение на 
няколко дни армията на Сю-
лейман паша опитва да пре-
вземе прохода Шипка. Целта 
на турското военно команд-
ване е неговите бойци да 
преминат Стара планина, за 
да се съединят с войските на 
Мехмед Али паша. Заедно те 
трябвало да подпомогнат от-
браняващия Плевен Осман 
паша, а после да изтласкат 
обратно руснаците зад Ду-
нав.

Така битката на Шипка се 
оказва ключова във войната. 
За отбраната на прохода е 
сформиран така наречени-
ят Шипченски отряд. Новата 
бойна единица се състои от 
7500 руски войници и българ-
ски опълченци. Тя разполага 
с едва 27 оръдия. Начело на 
отряда е командирът на бъл-
гарското опълчение генерал-
майор Николай Столетов. 
Срещу тях настъпва Цен-
тралната османска армия с 
27 000 войници, 48 табура, 16 
конни ескадрона и 48 оръдия.

Сюлейман паша насочва 
войската си към Шипка на 

20 август 1877 година. Ата-
ките започват на следващия 
ден през нощта. Частите от 
колоната на Реджеб паша 
се придвижват към вр. Ма-
лък Бедек и около 7 часа 
сутринта превземат руските 
постове, изграждат позиция и 
разполагат там батареята си. 
Към 8 атакуват руските пози-
ции на връх Свети Никола. 
Нападението е отблъснато 
от пехотата и Стоманената 
батарея.

На 22 август Сюлейман 
паша изненадващо не пред-
приема нова атака. Той из-
ползва времето, за да орга-
низира подробно разузна-
ване и да изработи план за 
действие на следващия ден. 
Османските сили инженерно 
подготвят заетите изходни 
позиции. Монтират нови ар-
тилерийски батареи на пър-
вата площадка под Орлово 
гнездо.

На 23 август 1877 година е 
решителната битка в прохо-
да. Под връх Шипка и на Ор-
лово гнездо противниците са 
на метри едни от други. Тур-
ската атака започват около 4 
часа сутринта с артилерий-
ски огън. Около 10 ч. Сюлей-

ман получава и свежо под-
крепление, а целта изглежда 
постигната. Към обед обаче 
турските атаки са отбити, но 
положението на защитници-
те на прохода остава тежко. 
Патроните и снарядите са на 
привършване. Към 17 ч. на-
стъпва критичният момент.

По скатовете лежат тру-
повете на повече от 1380 за-
щитници. В боя се хвърлят 
всички, включително и тежко 
ранените. Суеверен страх 
обхваща турците, когато сре-
щу тях политат трупове. В по-
следния момент идва помощ. 
Ген. Радецки пристига с две 
сотни казаци и взвод планин-
ска артилерия, с което ос-
манлиите са отблъснати.

Шипка е спасена, а арми-
ята на Сюлейман паша не 
успява да изпълни стратеги-
ческия си план.

По време на 3-дневните 
боеве загубите на Шипчен-
ския отряд възлизат на 3100 
руски войници и офицери и 
535 български опълченци. 
Противникът губи над 8200 
души. Турците минават към 
отбрана, което е повратен 
момент във войната за осво-
бождението на България.

11-ти август - 
датата, която промени 

историята ни

Синът на 
Пушкин 

се е бил за 
свободата на 

България 

Александър Александро-
вич Пушкин е син на руския 
поет Александър Пушкин 
и красивата му съпруга 
Наталия Гончарова. Роден 
е на 18 (стар стил 6) юли 
1833 г. Той е второто дете в 
семейството. По-голямата 
му сестра Мария е прототип 
на Ана Каренина на Лев 
Толстой. Пушкин и Гончарова 
имат общо четири деца – две 
момчета и две момичета: 
Мария, Александър, Григорий 

и Наталия.
Александър Александро-

вич Пушкин е руски генерал. 
Участвал е в Руско-турската 
война (1877-1878). През 1870 
г. е назначен за командир на 
Нарвския хусарски полк. По 
спомени на хусари, когато 
Пушкин ги ръководи, това е 
най-щастливият период на 
полка. Той бил командир – 
джентълмен. 

През 1877 г. полкът в със-
тава на XIII-та кавалерийска 
дивизия се включва в Руско-
турската война (1877-1878). 
Действа като бойна част на 
Османпазарския руски отряд 
(с командир генерал-майор 
Леонел Раден). Дислоциран 
е в района на с. Кесарево 
със задача да осигури пътя 
Осман пазар (дн. Омуртаг) – 
Търново. Полкът участва в 
боевете при Елена и Котел. 
Полковник Пушкин е награ-
ден със Златно оръжие „За 
храброст“ за освобождава-
нето на гр. Елена. Кавалер 
на Орден „Св. Владимир“ IV 
ст. за освобождаването на 
гр. Котел. Всички войници на 
полка са наградени с паме-
тен знак „За отличие в Турец-
кую войну 1877-1878“. 

 Синът на Пушкин умира 
на 19 юли 1914 г.

danybon.com

РедОВе

От иСтОРията
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- Ти си един от най-добрите урбекс фотографи 
в България. Кога и как се зароди страстта ти 
към изоставените и позабравени сгради?
- Не, това не е така, защото тук има много добри 

фотографи. Все пак предполагам, че добавям щип-
ка културно разнообразие в своите снимки – моята 
перс пектива като чужденец не е ограничена от съще-
ствуващата етноцентрична рамка и има по-глобален 
поглед без някакви политически предразсъдъци. Що 
се отнася до страстта ми, всичко започна преди 8 
години, когато един приятел ми сподели снимка на 
изоставена тъкачна фабрика – влюбих се в снимката 
и по-специално в начина, по който природата бе пре-
взела сградата. 

Очарованието се състои в това да се опиташ да 
си представиш каква е била сградата преди, нейното 
място в света, да станеш свидетел на нейното паде-
ние и занемаряване, да станеш част от последното 
ѝ пътуване.

- Родом си от Великобритания. Как реши да я 
напуснеш и да се установиш в България?
- По същество това бе икономическо решение, но 

и на мен ми бе писнало да работя и живея във Ве-
ликобритания. Цените на имотите бяха на рекордно 
високо равнище в Обединеното кралство по същото 
време, когато България се присъедини към Европей-
ския съюз. Продажбата на британското ни жилище 
ни позволи да си закупим къща в България без нуж-
дата от ипотека или кредит. Аз и моят приятел, който 
е певец, композитор и писател, избрахме Крушево 
(Габровско) от уважение към историята на къщата и 
селото, което е било единно в своята антифашист-
ка съпротива по време на Втората световна война. 
Чувствам се почти благословена, че живея в такъв 
прекрасен дом – дом, в който са се укривали бойци-
те на съпротивата по време на една от най-големите 
борби на човечеството срещу злото.

- Като човек живял и в двете страни, кой спо-
ред теб е най-същественият проблем и най-
голямото преимущество на Великобритания и 
съответно България?
- И двете си имат своите плюсове и минуси. Ве-

ликобритания е едно мултикултурно общество, из-
раснало от имперското си наследство. Но това е 
едно сравнително свободно общество – толерантно 
и приветливо. Степента на национализъм и расизъм 
в България ме натъжи много. Въпреки това, Брекзит 
тласна моята родина в дясна идеологическа посо-

ка, което за мен е огромна грешка в политическото 
мислене. Присъединяването на България към ЕС 
е чудесна положителна крачка напред – но страна-
та е оставена на милостта на по-богатите членове, 
кои то ще се стремят да я използват. Отворили са се 
нови работни места, но те са нископлатени – инве-
стициите от Европа идват, само за да се възползват 
от по-евтиния наличен труд. Великобритания пред-
лага много добри работни места за добра заплата, 
но въпреки това – с нея само оцелявате. В България 
макар заплатите да са ниски, такива са и разходите, 
което все пак е приличен баланс. Смятам, че и двете 
страни са приели бруталната система на САЩ, къде-
то богатите стават все по-богати, а бедните, за съжа-
ление, все по-бедни. 

Чувствам, че битката за здравия разум и демокра-
цията, такива каквито ги разбирам аз, е основен про-
блем и в двете страни.

- Имаш ли си любими места и сгради за сни-
мане тук? А такива, към които се връщаш не 
толкова, за да ги снимаш, а заради усещането?
- Да, има няколко места, към които се връщам за-

ради историята и чувствата, които те предизвикват в 
мен. Имах си фаворити, но с течение на времето, по-
ради пренебрегване и вандализъм, те са се промени-
ли, с което се промениха и моите чувства. 

Наскоро посетих Братската могила в Пловдив. 
Мрачно, респектиращо и вълнуващо едновременно. 
Макар мястото да е оградено и да са поставени алар-
ми, то е паднало жертва на голям вандализъм. 

Както много хора знаят, от доста време Бузлуджа 
бе пленила моето въображение – красивото место-
положение, бруталистичната архитектура и неверо-
ятните мозайки изглеждаха почти нереални за мен, 
когато за пръв път посетих монумента. Въпреки това, 
поради размера на графитите, които през последни-
те години превземат паметника, престанах да снимам 
вътре, тъй като ми е болезнено да гледам разруша-
ването му. За мен е трагедия, че се е позволило тази 
икона на архитектурата да бъде занемарена по по-
добен начин. Ако политиците наистина се интересу-
ваха от създаването на работни места и инвестиции 
за хората, тази сграда щеше да бъде спасена преди 
години, превръщайки се в туристическа атракция от 
световна величина, осигуряваща необходимите фи-
нансови средства на местните общности, които биха 
се възползвали от нея. 

- Освен Бузлуджа си обиколила още доста 
потънали в забрава паметници. Някои от тях 
със сигурност са в такова състояние, че няма 
да просъществуват още дълго, а други макар 
и непоклатими са обградени с бурени и ошаре-
ни с графити. Щяха ли тези паметници да са в  
същото състояние, ако се намираха във Вели-
кобритания?
- Бузлуджа е може би най-добрият пример: ако мо-

нументът се намираше във Великобритания някой 
някъде щеше да спечели много пари от него. Ситуа-
цията тук е такава, сякаш хората усилено искат капи-
тализъм, без реално да знаят какво е капитализмът. 

Капиталът генерира пари чрез печалбата. Предста-
вете си каква би могла да бъде Бузлуджа, ако някой 
бе решил да инвестира в нея и да я възстанови в ори-
гиналния ѝ вид, тя щеше да е уникална – и хората 
щяха да пътуват от цял свят, за да я видят, изучат и 
преживеят. Лондонската кула бе място на първите в 
света масови антисемитски убийства – над 400 евреи 
висяха от стените ѝ. Кулата бе място на бруталност, 
изтезания и убийства. Днес е втората по големина ту-
ристическа атракция – на второ място само след Лон-
донското око. Наистина ли хората тук вярват, че като 
се унищожат всички останки от социалистическата 
иконография и историята ще се промени? Историята 
си е история – не можете да я скриете, можете само 
да я приемете и да се поучите от нея. В този случай 
унищожаването на паметници не се различава от из-
гарянето на книги от нацистите в Мюнхен през 1938 г. 

- И докато доста от тези паметници така или 
иначе се рушат от забравата, някои хора пред-
лагат директно да ги разрушаваме с булдозе-
ри и взривове. Един бруталистичен монумент 
край НДК вече падна жертва на подобно пред-
ложение. Запозната ли си със случая и какво 
смяташ за него? 
- Да, зная за паметника и съм запозната с дебатите 

в медиите тук преди неговото разрушаване. Добре – 
напълно е редно статуя на Хитлер да бъде премах-
ната от Берлин. В Съединените щати виждаме подо-
бен подход на юг към старите статуи на търговци на 
роби, които сега се премахват. Достигнахме момент 
във времето, в който не е безпочвено да попитаме – 
редно ли е да се издига флагът на Конфедерацията? 
Разбирам защо съветският култ към личността е про-
блем. В някои случаи премахването е разбираемо, 
но унищожаването – не. Това е вашата история. Ако 
е необходимо, след пълна обществена консултация, 
нека паметниците се преместят на по-подходящо мя-
сто – например в паркове на музейните статуи. 

Но ако говорим за паметник, който е антифашистки 
или просто е построен по време на социалистическа-
та епоха, тогава защо? Каква друга може да е целта 
на упражнението, освен да каже – ние не харесваме 
антифашистите… 

- Какво е мнението ти за социалистическата ар-
хитектура? 
- Обожавам я, тя е много изразителна и е един от 

любимите ми видове архитектура, също така обичам 
много и готическите, и ренесансовите постройки. Со-
циалистическите структури казват нещо – те имат 
смисъл и въздействие. Какво е изобщо изкуството, 
ако няма какво да каже? То се превръща в занаятчий-
ство и просто обслужване на нужди. Обичам цитата 
от Уилям Морис, великият дизайнер, романист и со-
циалистически активист: „непокътнатата повърхност 
на древната архитектура свидетелства за развитието 
на човешките идеи, за непрекъснатостта на история-
та и по този начин непрекъснато ни напътства и учи, 
разкривайки ни не просто стремежите на вече почи-
налите, но и това, за което могат да се надяват все 
още неродените“.                   (със съкращения)

Британка се обърна към българите: 
Защо унищожавате историята си?От стр.  1
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От света

Най-голямата грешка 
в историята на човечеството

Появата на частната соб-
ственост е същинското 
грехопадение на човече-

ството? Антропологът Карел ван 
Шаик и журналистът Кай Михел 

твърдят тъкмо това в своя бестселър „Дневникът 
на човечеството”. Адам откъсва забранения плод 
(тоест - посяга на чужда собственост) и тъкмо за-
ради това Бог прогонва него и Ева от Рая, който 
пък, според авторите, всъщност е идиличното 
общество на ловците и събирачите. Тази история 
е отзвук от времената преди 12 000 години, кога-
то ловците и събирачите усядат и така възниква 
собствеността, смятат двамата автори. В рамките 
на 500 страници те анализират Библията от глед-
на точка на еволюцията, като сравняват текста 
ѝ с антропологични и други научни изследвания 
за онези далечни времена. Авторите подробно 
се спират на многобройните хигиенични пред-
писания в Стария завет, на династичните борби, 
на кръвопролитните семейни ежби и търсят коре-
ните на тези текстове. Така те стигат до извода, че 
през неолита появата на нови болести е довела 
до нови хигиенни изисквания, че собствеността е 
наложила да се узакони редът за наследяване, а 
на все по-анонимните общества са им трябвали 
нови политически структури. Нищо чудно, че кни-
гата им има такъв невероятен успех тъкмо днес, 
когато непрекъснато се говори за „глобални епи-
демии”, за „неравноправното разпределение на 
благата” и за „края на националните държави”.

Библията - 
дневникът на човечеството
В „Дневникът на човечеството” ван Шаик и 

Михел разгръщат пред читателите една „скрита 
Библия”, която предлага интимни познания за 
еволюцията на човечеството. Защото Светото 
писание не е само набор от религиозни притчи - 
то е съкровищница от текстове за историята на 
човечеството, писани в период от цели 1000 го-
дини. При това текстове, създадени от очевидци 
на тази „културна еволюция” на човешкия вид. 
Защото прастарите митове и легенди имат своя 
собствена логика. И когато я откриеш, разбираш 
какво всъщност се е случило, пишат двамата ав-
тори. Ето тезите им в резюме:

Усядането на човека е било най-голямата 
грешка в историята на човечеството, твърди Джа-
ред Даймънд, специалист по еволюционна био-
логия и носител на наградата Пулицър. Да, когато 
хората усядат, на практика започва удивителни-
ят възход на техния вид и само за 10 000 години 
числеността им нараства от 4 милиона на близо 
8 милиарда. Въпреки това обаче американският 
учен смята, че усядайки, хората са си създали 
огромни проблеми, които и до днес предопреде-
лят съдбата им.

Когато ловците и събирачите усядат и стават 
земеделци и скотовъдци, този избор води до 
най-гигантския обрат в поведението на един вид 
в историята на Земята. От Стария завет можем 
да научим доста за този обрат. Бог първоначално 
заселва Адам и Ева в Рая, но после те са при-
нудени да го напуснат. Следват какви ли не беди. 
Каин убива Авел. Бог изпраща потопа. Градежът 
на Вавилонската кула завършва с фиаско. Исто-
риите за Авраам и неговите потомци са пълни с 
ежби и заговори. Сушата, епидемиите и войните 
са главни теми в Петокнижието. Всичките тези 
кризи произтичат именно от усядането на хората, 
което всъщност се оказва тяхното грехопадение. 
От друга страна същите тези катастрофи дават 
тласък и на гигантската културна еволюция, през 
която преминава човечеството.

В продължение на десетки столетия хората во-
дят номадски живот. Като ловци и събирачи те 

на малки групи 
се местят от едно 
място на друго и 
отлично се при-
гаждат към този 
начин на живот. 
В това общество 
няма собстве-
ност, няма и ня-
какви значими йе-
рархии. Уловът и 
събраното се по-
делят. А доколко-
то още не съще-
ствуват начини 
да се трупат запа-
си, на хората не 
им остава нищо 
друго, освен да 
разчитат едни на 
други. Антропологът Кристофър Бьом отбелязва, 
че егоистите са били наказвани, а понякога дори 
прокуждани или убивани. При тези условия усе-
щането за равенство, справедливост и общност 
се превръща в централна морална инстанция.

Но защо тогава преди 10 хиляди години настъ-
пва толкова драматична промяна? Случило се е 
навярно следното: След края на Ледниковия пе-
риод определени региони вече предлагат толко-
ва богата храна, че част от малките групи хора 
престават да се местят. В близост до биваците 
им случайно се разсаждат растения, чиито пло-
дове жените започват да събират - така възниква 
земеделието. А когато ловците се връщат в би-
вака, носейки не само месо, но и живите малки 
на убити животни, постепенно започва опитомя-
ването и възниква скотовъдството. Освен това в 
Двуречието и Леванта намаляват възможностите 
за набавяне на храна чрез събирачество и лов 
- навярно поради природни катаклизми и заради 
усилената конкуренция между съседни племена. 
Така номадството престава да бъде опция и хо-
рата са принудени да заложат на земеделието и 
скотовъдството.

Последствията
В резултат населението започва бързо да рас-

те, защото майките отбиват децата много по-рано 
и раждат повече. 
В същото време 
обаче отделният 
човек е подложен 
на много повече 
страдания. Наход-
ки на скелети от 
онова време до-
казват, че хората 
остават дребни на 
ръст и умират по-
млади, отколкото 
преди. В този „нов 
свят” оцеляването 
се изборва само 
с пот на челото, 
както пише в Би-
блията. Американ-
ският икономист 

Самюъл Боулс изчислява, че селските стопани 
влагат много повече труд от ловците и събирачи-
те, за да се доберат до същата дневна доза кало-
рии. Освен това тяхната прехрана обикновено е 
твърде еднообразна, а това предизвиква различни 
нови болести. Новата храна променя и флората в 
човешката уста - и така възниква кариесът, който 
оттогава тормози човечеството. Увеличават се и 
чревните паразити, а поради контакта с опитоме-
ните животни върху хората се прехвърлят различ-
ни животински болести. Неслучайно Старият за-
вет на три пъти изрично забранява содомията. И 
още: хората живеят все по-нагъсто, а това улес-
нява избухването на епидемии, които започват да 
върлуват още по-жестоко с възникването на гра-
довете. В Библията често става дума за загиващи 
градове - от Содом и Гомора та чак до Вавилон.

Така изчезва и солидарността на някогашни-
те общности на ловците и събирачите. Защото 
човек, който може да трупа запаси, вече не е за-
висим от солидарността на другите. С усядането 
на хората възниква и собствеността, която бързо 
развива своя собствена, фатална динамика. Соб-
ствеността иска защита, а за тази цел патриархът 
има нужда от синове. Но само един от тези си-
нове наследява. Чудно ли е тогава, че в Библия-

Усядането на човека и последвалата поява на частната собственост са същинските 
грехопадения на човечеството, твърдят двама швейцарски автори, които разказват 
историята на нашата еволюция през текстове от Библията.

една „скрита Библия” ни разказва изключително вълнуващата история на 
човешката еволюция. двама швейцарски автори издадоха бестселъра „дневникът на 
човечеството”, в който през Светото писание откриват изненадващи моменти от 
развитието на човешките общности през неолита. За книгата пишат „ди Велт”, „ди 
Цайт” и „дойчландрадио”.

Стенопис: Адам и Ева преди прогонването им от Рая

Ноевият ковчег: фреска от 1687 година
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Истинското седалище на вкуса не е езикът, а съзнанието

Дните Екадаши – специални периоди в 
Лунния календар за мощно пречистване

Те се прилагат в единадесетия ден 
след новолуние и пълнолуние

В дните Екадаши е желателно да се провежда лечебно гладуване, за да дадем почивка на организма. 
Енергията, която бихме изразходили за храносмилане, е по-добре да насочим към интелектуално и духовно 
развитие.

Екадаши е санскритската дума за „единадесет”. И обозначава 11-тия ден от едната половина на лунния 
календар. Има две части на лунния календар – светла  и тъмна половина. За това и Екадаши се появява 
два пъти в месеца, в четните фази на Луната, когато в организма процесите протичат отвътре-навън. Но 
символиката на Екадаши и процесите, които се целят при спазването на тази практика, далеч надхвърлят 
ограниченията на физическото тяло. Корените й стоят в знанието, че човешките същества се подчиняват 
на сложни процеси, целящи да поддържат  балансирана хармония във видимия и невидимия свят. Тези 
процеси са описани от движението на небесните тела  и взаимодействието между тях, а сред тях най-
значимо влияние върху Земята имат Слънцето и Луната.

Древните мъдреци са открили, че в определени фази на Луната, умът се намира в състояние, в което 
се чувства добре и умее лесно да изпълнява най-важната си функция - да се концентрира в определена 
посока. И в двете половини на Лунният месец умът постига това състояние в единадесетия ден след 
новолуние и пълнолуние. Така в тези дни вътрешната концентрация и медитацията се осъществяват най-
лесно и са най-полезни за постигането на вътрешен баланс и хармония на личността.

През целия ден Екадаши се запазва покой в тялото, ума, чувствата и емоциите. Ако се допусне 
отклонение от нравствено-етичните принципи,  гняв, раздразнение, критика, омраза, всъщност, това няма 
да бъде  пост, а гладуване.

Не трябва да се забравя също, че истинското седалище на вкуса не е езикът, а съзнанието. И чрез това 
разбиране специфичната наслада на сетивата може да загуби силата си. И те започват да функционират 
спрямо своето природно предопределение.

Дните на Екадаши за 2019 годинаса: 12 и 28 юли; 11 и 26 август; 9 и 25 септември;  9 и 24 октомври ; 8 
и 22 ноември; 8 и 22 декември.

Лияна Фероли

та непрекъснато става дума за 
кървави драми между братя? В 
тези нови условия се появяват и 
деспотите, които допреди това 
нямат никакъв шанс в общно-

стите на ловците и събирачите. Деспотите по-
ставят под свой контрол новопоявилите се през 
четвъртото хилядолетие пр. Хр. първи държави 
и така настъпват времената на потисничество, 
несправедливост и войни.

В най-ранната история на човешкия вид оце-
ляването му се гарантира от биологичната ево-
люция. С усядането на хората обаче щафетата 
поема културната еволюция: онзи, който иска да 
оцелее, трябва да проявява изобретателност. 
Все по-многолюдните общности вече се нуждаят 
и от нови правила за съвместното съществува-
не - законите. Появяват се и религиите, защото 
уседналите хора вече си обясняват сполитащите 
ги беди не толкова с духове и призраци, колкото 
с богове. За омилостивяването на тези богове 
се издигат храмове, създават се нови ритуали, 
а религията постепенно се превръща в културен 
закрилник на хората.

Човекът и единственият Бог
В епохата на политеизма хората нямат точна 

представа кой от многобройните богове за кое 
сполетяло ги наказание е отговорен. С появата 
на първата монотеистична религия вече е ясно, 
че отговорен за всичко е единственият Бог. Ко-
гато той изпраща епидемии, суша или войни, 
хората знаят, че са извършили нещо нередно. 
И създават закони, които забраняват извършва-
нето на „нередни неща”. Неслучайно Библията 
съдържа не само Десетте Божи заповеди, но и 
още цели 603 законови норми. Тъкмо тези норми 
са тъй да се каже „Правилникът на вътрешния 
ред” на уседналото човечество.

Много от нормите се отнасят до опазването 
на здравето, до хигиената, храната и съвкупле-
нието. Вярващите смятат, че тези норми описват 
задълженията на човека пред Бога, но всъщ-
ност те са начин да се подсигури оцеляването 
на вида. Тези норми регулират и социалните от-
ношения между хората. Изхождайки от предпо-
ложението, че Бог се гневи от същите неща, от 
които се гневи и човекът, на старозаветния Го-
спод се приписва гняв срещу ламтежа за богат-
ство и срещу несправедливостта. И, съответно, 
задоволство от проявите на справедливост, со-
лидарност и любов към ближния. В действител-
ност обаче това са избледняващите спомени за 
моралните устои на предишните човешки общ-
ности - тези на ловците и събирачите. Именно 
тук се крие едно от цивилизационните пости-
жения на Стария завет: в един свят на деспоти 
Библията обявява морала за прерогатив на Бог 
и по този начин го измъква от лапите на властва-
щите.

Библията като Стар и Нов завет възниква в 
един продължителен период от време: между 
800 г. пр. Хр. и 200 г. сл. Хр. През това време 
светът, естествено, се променя, така че редом 
с гневния и наказващ Бог се оформя и второто 
му лице: на състрадателния Господ, който се 
грижи за хората и ги утешава, когато са в беда. 
Постепенно възниква още една нова идея. След 
като, независимо от покорството им пред Бога, 
върху хората връхлитат болести и войни, може 
би това е не наказание, а изпитание? По същото 
време с главната отговорност за бедите и нево-
лите вече са натоварени Сатаната и демоните. 
А в резултат се оказва, че човек вече не трябва 
да свежда примирено глава пред Злото, а да се 
бори срещу него. Идеята за Отвъдното, за живо-
та след смъртта, възниква относително късно в 
Стария завет, като замисълът е сходен: добрият 
Бог допуска злини, неволи и несправедливости 
само защото обещава да ги компенсира в Отвъ-
дното. Тъкмо на тази идея се дължи и световни-
ят успех на християнството.

Carel van Schaik, Kai Michel: Das Tagebuch der 
Menschheit. Was die Bibel über unsere Evolution 

verrät, Rowohlt, 2016
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Преди няколко години издателят на вестник 
„Родово имение” /днес „Квантов преход/ Атанас 
Панчев и неговите сътрудници – журналистът 
Николай Кафтанджиев и поетът-писател от Ру-
сия Ефим Кушнер гостуваха в Кърджали. Те се 
срещнаха с видни общественици, интелектуал-
ци, творци, за да разговарят по вълнуващите ги 
въпроси на духовното израстване и връзката му 
с националното ни самосъзнание, за укрепване-
то и съхраняването на българското родословие. 
Всички заедно обсъдиха и мястото и приноса на 
нашите родолюбиви интелектуалци в започналия 
процес на повдигане нивото на осъзнаване на хо-
рата, в самосъздаването  и трансформирането на 
реалността чрез едно ново ярко зрение, идващо 
от вътрешната ни светлина, чрез изграждането 
на нови възприятия, отварящи прозорците на ду-
шите ни към „прекрасните пейзажи на изгубения 
рай”/Джордж Ръсел/, който винаги е бил тук на 
земята, но не сме имали сетива да го усетим и 
открием. Но и това ще стане, подчерта Кафтан-
джиев, заедно с непрекъснато повишаващите се 
честоти, все повече ще усещаме силни пориви за 
постигане на изгубеното. А така ще можем и да 
материализираме дълго и постоянно носените в 
душите си светли идеи, защото, както твърди аме-
риканският психиатър Дж. Р. Смитиз, суровината 
за създаването на света са нашите зрителните и 

мисловни образи”. А тези неизменно носени във 
въображението и в съзнанието ни идеи изкриста-
лизирват във форма, защото те са дело на високо 
диференцирана част от нашето съзнание. Затова, 
бяха категорични и гостите, и участниците в сре-
щата, ако непрекъснато носим Рая в душите си, 

постепенно красотата и чистотата му ще се про-
ектират и в нашия зрителен свят. Затова е дадено 
на хората да бъдат сътворци на Бога, да проявя-
ват идеалите си в кръв и плът, за да могат да це-
нят, опазват и защитават създаденото от тях.       

Страницата подготви Лияна Фероли

АРХИВИТЕ 

СА  ЖИВИ

Раят  винаги е бил на земята, но сме загубили  усетността си за него

На човека, като на сътворец на Бога, 
му е дадено да осъществява идеалите си, 

за да ги цени, опазва и защитава

На снимката: Лияна Фероли, журналистът Николай Кафтанджиев, издателят на вестник „Родово 
имение” /днес „Квантов преход/ Атанас Панчев, поетът-писател от Русия Ефим Кушнер

Винаги се е говорило за мъдростта, 
тази която ни възрастява духовно, обо-
гатява и променя. За нея са изписани 
хиляди страници и сентенции, но още 
не можем да навлезем изцяло в нейна-
та същност. Най-мъдрите прозрения за 
нея, обаче, ни е оставил Учителят на 
Мъдростта – Ваклуш Толев. Той ни за-
веща и Учението на Мъдростта, което 
ще сменя мирогледи, ще прави нови 
епохи и бъднини. Най-съществената 
идея, разкрита и обяснена достъпно в 
Учението Път на Мъдростта, е тази за 
ролята и значението на Книгата на Жи-
вота /Съзнанието на Бога в човека/, коя-
то изразява Целостта на универсалното 
знание.  След като Христос изведе  тай-
ните, написани и утвърдени с жертва листи в Книга-
та на Живота и ги даде на света, след като разчупи 
нейните седем печата, сега Учението на Мъдростта 
ги направи достъпни и разбираеми от повече хора. 
Така че вече да можем да четем в унаследеното на-
листване, в което пише за цялата битнина на Уни-
версума и на човека, за тяхното бъдеще, настояще 
и минало. В него ни се разкрива Богоединството, 
Богоподобието ни, Богослужението, Божието ни 
Съсътворитлство, Себераждането ни в битката за 
извеждане на вложените в нас Образ и Подобие на 
Бога, на културата на обожествяването. В  тази Кни-
га на книгите пише само Диханието на Абсолюта в 
нас /Кундалини/. И тя, както и другите две Книги на 
Акаша  и  на Съществуването, намират отпечатък  
във  всеки  човек, защото той е Богосезаема необ-
ходимост и само чрез него Бог се познава, затова 
може сам да чете и намира себе си в тях. Защото 
нашият Дух, нашето Съзнание, остава отпечатък, 
сведения и знаци за тях и във физическото ни тяло, 
и във фините ни тела. 

Мъдростта освобождава Божествената същност 
на човека, разкрива най-великата тайна на живота 
за неговата йерархия. Освобождава ни чрез отговор-
ната преценка на забравата от всичко старо, което е 

изиграло своята роля и вече може да да 
си отиде необезпокоявано. Мъдростта  
е свобода от невежество, раздвоения, 
страх, малодушие, от вина, грях, съмне-
ния. Свобода от собствени самовнуше-
ния, от зависимости и привързаности, 
от заробване с  различни мирогледни 
системи. Мъдростта в нас е липсата на 
ограничения и прозрения. Свобода от 
нравственост, от карма, прераждане, 
нагледности, от суха фактология. Тя 
разгръща страниците от Книгата на Жи-
вота и чете чаканото бъдно. Но засега 
някои знания и истини още не трябва да 
се разкриват, защото за тях още няма 
пригодност и не могат да бъдат поне-
сени.  Но  когато се изпълни времето, 

и това ще стане с разбирането и осъзнаването, че 
всичко случващо се е за добро. И когато Мъдростта 
в човека стане  живяна божественост и развитие със 
Знанието-потреба за нейното извеждане. Със зна-
нието не като грамотност, информация или спомен, 
а като духовно прозрение, поглед към бъдещето и 
идея за бъднина. Като закономерно преминаване 
през еволюционните сенки без егоизъм, фанатизъм, 
отричане и осъждане.  И така с постепенното поглъ-
щане и отработване на отрицанието, на неверието, 
да се изгради Домът на Мъдростта с Книгата на 
Живота  на неговия олтар. Да се стигне до живот в 
Свободата, т.е. в Бога. Но колко от нас ще успеят да 
направят Книгата на Живота олтар  и да станат Дом 
на Мъдростта, не е толкова от значение, по-важното 
е, че човекъти има тази вложена в него възможност.

Засега трудно можем да си представим как Съзна-
нието на Светлината, на Бога в Книгата на Живота 
става светлина за очите ни, за ума, за душата ни. И 
как от този нов, вътрешен олтар звучи Песента на 
гласните, огласяваща хармонията между бъдното и 
настоящето. Как влизаме в Книгата на Живота, чрез 
която  Бог е жив в нас. И как „създаваме” за нея Дом 
на Мъдростта. Но след като вече знаем, че чрез нея 
сътвореният става Съсътворител, вече няма нужда 
да си го предтвавяме, а просто ще го живеем, ще 

усещаме, че можем творчески да се себенадмогва-
ме, себеосъществяваме.

Домът на Мъдростта с Книгата на Живота на не-
говия  олтар се изгражда и физически, и метафи-
зически с много светлина и свобода. Със светли и 
позитивни нагласи, възприятия, мисли и убеждения, 
отношения. В него повече се създава, отколкото 
се получава. Но и периодически се следи да не се 
замърсява с чувсто за вина, страх, оправдания, кон-
куретност, апатия, с песимизъм, безпокойство, недо-
волство, осъждане, преклонение, зависимост, пред-
убеденост,  неприемане, колебания, съмнения... И 
особено с високомерна важност или пък подценя-
ване, които са еднакво излишни потенциали, само с 
различен знак. Та нали високомерието не е „храна” 
за мъдреци. Осигурява се и пространство за сво-
бодна енергия, за нови ресурси, за което много по-
мага освобождаването и от излишна информация. 
А всичкото това вътрешно прочистване води и до 
външното, до липсата на болести. До постигането 
на единството между разум и душа, на воля и наме-
рение. До изкуството на съзерцанието на вечността, 
така ясно видимо в усмивката на Буда и на Джокон-
дата, в което достъпът до неограниченото вече се е 
случил.

Така постепенно в този Дом започва отвсякъде да 
струи светлина, свобода, обич, загриженост, душе-
вен и духовен конфорт. Започва да цари празнич-
ност, приветливост, веселост, лекота.  Самоусъвъ-
ршенстване, навлизане в контекста, в гъвкавата 
променливост. Във всичките взаимовръзки и тясно 
свързани учения, светове и в правото им на съще-
ствуване. Но и в будността за отговорността, за сми-
рението, което запазва енергията. В осъзнаването, 
че ти си и Пътят, и Пътникът, и Източникът, и Сила-
та. Че Творецът се осъществява в теб чрез твоето 
сътворчество. И така цялото битие носи творческа-
та Му същност,  творческата идея на живота.

Така Домът се превръща и в храм, на чийто олтар 
е Книгата на Живота. В него и молението, и изпове-
данието е в резонанс, в хармония със случващото 
се.

Живот в Дома на Мъдростта, във вътрешната усмивка на 
радостта и в съзерцанието на вечността
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СТРАНИцА

 НА ЧИТАТЕЛЯ

АРХИВИТЕ 

СА  ЖИВИ
Като ветеран от Отечестве-

ната война (септември 1944 
– май 1945 г.) бях поканен да 
участвам в празника, състоял 
се на 4 юли 2019 година. Там 
на поменатия ден в 14 часа се 
откри паметник на княз Цере-
телев. Повод за тържеството 
е 140 години    дипломатиче-
ска    дейност между Царско 
Русия и младото Княжество 
България, за учредяването на 
което има принос княз Цере-
телев.

За придружителки на ве-
терана са определени две 
потомки от Съюза на ветера-
ните, сътруднички в Област-
ния съвет. Придружителки на 
ветерана са сладкодумките в 
Областния съвет Василка и 
Зоя – чудотворката. Сборно 
място в 11.30 часа на 4 юли 
2019 година на автогара „Се-
вер” в град Пловдив.

В уречения час тръгнахме 
с букети от цветя и знаменца 
и навреме пристигнахме пред 
кметството на селото. Около 
паметника на княза сноват 
Виктор Простов, Стефан Ши-
вачев, началник гарнизона от 
Пловдив, председателят на 
запасното войнство полков-
ник Манев, полковник Сотир 
Докторов от Военния клуб в 
областния град. Авангардът 
на Пловдив е в село Цере-
телево в този необикновен 
жътварски ден. 

Церетелевци посрещат ви-
соки гости от София, Москва, 
от обединените народа бол-
шая Рус. Децата на селото са 
в очакване на някакво чудо. 
По-дръзките са се накачили 
на високата пързалка сред 
детската площадка в парка. 

„Жътварките” са скупчени 
под сенките на столетните 
дъбови великани и разгова-
рят. Групата на ветераните 
разговарят с Катерина – лю-
бознателна сладкодумка, 
дъщеря на ветеран от война-
та. От нея научаваме, че ста-
рото име на селото е Папаз 
Кьой, което означава попско 
село. Тя е живяла само в Це-
ретелево, но добре познава 
миналото и още по-добре раз-
казва за връзката на селото с 
потомството на княза с това в 
селото. Паметникът е плод на 
потомствената връзка.

Някога князът е заровил се-
мето на тази земя. Днес тра-
кийското потомство и онова 
на великия княз ще го „ожъ-
нат”. 

Оркестърът свири свещен 
марш. Ето го и министърът 
на отбраната, след него – по-
сланикът Анатолий Макаров, 
„жътварите” от великата Рус, 
митрополит Николай. „Жътва-
та” започна с рапорт, панихи-
да, слова, коленичене, музи-
ка, цветя пред паметника на 
княза, снимки, много снимки 
пред паметника. 

През цялото време целе-

телевската потомка от От-
ечествената война беше с 
нас. Зоя направи снимки пред 
паметника с потомците от Це-
ретелево, Пловдив, София, 
Русия. Потомците от всички 
войни някога днес честват 75 
години от победата на Девети 
Стражински полк при Страцин 
и Пчиня. Зоя подари за спо-
мен на Катерина червено зна-
менце със сърп и чук. 

Церетелевката и присъ-
стващите деца ни изпратиха 
с усмивки, с благодарност 
за спомена с ветераните и 
аленото знаме… и с дълбо-

ка въздишка за баща си, за 
участника във войната срещу 
нашествениците в Самуилова 
България. 

Церетелевската „жътва” на 
4 юли беше паметна „жътва”. 
Това вълнуващо тържество – 
140 години от дипломатиче-
ската дейност не бе отразено 
в нито едно от средствата за 
оповестяване, но от безсмъ-
ртния дядо Иван Вазов знаем, 
че „не се гаси туй, що никога 
не гасне”. Катерина и деца-
та от селото, потомството от 
Съюза на поборниците, опъ-
лченците, на ветераните от 
войните ще разказват за па-
метния ден – 4 юли 2019 годи-
на, за тържеството, за цветя-
та и снимките пред паметника 
в село Церетелево. Новият 
паметник на княз Церетелев 
е нова „братска могила” за ве-
ковната дружба между голе-
мия и малкия брат.

Потомството на княза от ве-
ликата страна в идните годи-
ни пак ще идва в село Цере-
телево. Нови житни семенца 
бяха засети вчера там. Те ще 
поникнат. Нова вяра ще избуи 
за нашата дружба и ще доказ-
ваме, че с нас е слънчевата 
правда и затуй сме горди. 

Из полето на културното 
съревнование между народи-
те ще ни осенят Тангра и Пе-
рун и духът на светите братя 
Кирил и Методий, духът на 
светите седмочисленици. 

Слава и поклон пред дело-
то на княз Церетелев, на Мак 
Гахан, на лондонската лейди 
Странгфорд!

Дядо Борис Гърнев
от дом „Илинден”, 

село Бойково

ПРАЗНИК ПО ЖЪТВЕНО ВРЕМЕ 
В ЦЕРЕТЕЛЕВО

 Посланикът на Руската федерация у нас Анатолий Макаров /крайният вляво/, 
вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов и Почетният 
консул на Русия в Пловдив Георги Гергов /вдясно/ откриха паметника на княз Алексей 
Церетелев в селото, носещо неговото име.

Среща на две култури
В историческия музей гр. Перущица се състоя 

тържествена среща. Гост на жителите от Перущи-
ца бе посланикът на Северна Корея Ча Гон Ил и не-
говият съветник Чой Юн Чон, пресаташето Атанас 
Иванов и членове на посолството.

В голямата зала на музея са подредени повече 
от 40 картини “Из живота на Северна Корея”.

За да посрещнат посланика Ча Гон Ил тук дойдо-
ха много млади хора, учащи се младежи и учители, 
общински съветници, много граждани.

Приветствия към високия гост направи дирек-
торката на историческия музей доц. Д-р Веселина 
Вачкова. В своето слово г-н Ча Гон Ил благодари 
на кмета и гражданите за гостоприемството и че 
дружбата между посолството на Северна Корея 
и жителите на гр. Перущица се развиват в добри 
приятелски отношения и взаимопомощ. След кое то 
той откри изложбата, посветена на Северна Корея.

Пред препълнената зала в музея Ча Гон Ил по-
дари на кмета на Перущица Ради Минчев пейзажна 
картина.

Журналистът Георги Петров от Лом връчи на 
кмета г-н Минчев почетния знак на Атомната цен-
трала в Козлодуй с пожелание да му носи здраве 
и дълголетие. Заместник-кметът на Перущица г-н 
Милан Ганов награди журналиста с почетния знак 
на Перущица, който той прие с благодарност, с по-

желание за нови срещи и сътрудничество.
В срещата взеха участие Светослав Чавдаров 

– директор на Националната Художествена Гимна-
зия в Пловдив, Румен Симеонов и Драган Попов 
– бизнесмени.

Във фоайето на музея бяха подредени различ-

ни рекламни книги, значки, които всеки посетител 
можеше да си вземе за спомен.  До края на търже-
ството при голям интерес всички картини бяха из-
купени.

Текст и снимки 
Георги Петров



ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

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. 
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“НЕО виТа-СТМ” ООД
трудова медицина

социални дейности
медико-санитарни дейности

гр. Ботевград, бул. „Севаст Огнян” № 3
 GSM: 0898444268, 0895962056

e-mail: neovita_stm@abv.bg

Във втората половина на XIX век - време на 
въстания в България и на процъфтяваща аристо-
крация и интелигенция в Русия - знамени тият руски 
класик Иван Тургенев изобразява най-героичния и 
мъжествен от своите герои - и той е българин. Кой е 
Димитър Инсаров и има ли истински прототип? 

Руската литература на XIX век е литература на 
типовете, която изобразява „типични герои в типич-
ни обстоятелства”. Иван Сергеевич Тургенев извеж-
да архетипа на типичното руско момиче, така наре-
чената „Tургенева дама”. Тя е нежно, младо моми-
че, може да изглежда слаба, но има голяма морална 
сила, която се изразява в нейната любов - тя обича 
всеотдайно и упорито. Мъжете при Тургенев обик-
новено се страхуват от такива жени, те се оказват 
твърде страхливи и меки. Единственият случай, в 
който „Tургеневата дама” намира женското си ща-
стие, е историята на Елена Стахова и българина 
Димитър Инсаров (романът „В навечерието”). Защо 
Tургеневата дама не може да намери щастието с 
руснак? Защо Тургенев е решил да избере българин 
за най-мъжествения си герой?

Жажда за действие
Романът е написан през 60-те години на XIX век 

- времето на въстанията срещу турското робство, 
време на промени на световната сцена. Както може 
да се съди по романа на Тургенев, руското обкръже-
ние на Елена Стахова е загрижено по тези въпро-
си, но съвсем не е дейно - младите интелектуалци 
много философстват, почти не работят, разхождат 
се без цел и посока. „Добре нахранените не разби-
рат гладните”, гласи руска поговорка. Затова мно-
зинството не разбират страстта на Инсаров, който с 
думи и дела демонстрира отдадеността и верността 
си към интересите на своята страна. Елена обаче 
го разбра.

Мъжки двойник
Преди 150 години Тургенев осъзнава онова, над 

което се съгласяват съвременните психолози: про-
тивоположностите може и да се привличат, но само 
съюз от подобни личности се оказва способен да 
оцелее. Двойката на Елена и Дмитрий демонстри-
рат близостта на два архетипа - рускиня и българин. 
Външната слабост (неомъжено момиче в патриар-
хално общество и чужденец от несвободна страна) 
не премахва вътрешното ядро. Елена има желание 
да бъде полезна на хората, чувство да има цел и 
способността да пренебрегва конвенциите. Неза-
висимо от факта, че руските ѝ приятели са добри 
хора, те са доста обикновени и в тях няма желание 
за действие, което Инсаров притежава в изобилие. 
В българина руската жена вижда не само идеалния 
си герой, но и себе си. Дали това е основата на ру-
ско-българските семейства?

Свързани с една верига
Сигурно сте чували песента на съветската рок-

„Няма кого да обичаш в русия? 
Обикни българин!”
група „Наутилус Помпилиус” „Свързани с една вери-
га” („Скованные одной цепью”).

И ако по време на припева си въобразяваш, че 
маршируваш в тълпа от съмишленици, със сигур-
ност ще разбереш нашата героиня след разговора 
ѝ с Дмитрий Инсаров. „Забележете: последният се-
лянин, последният просяк в България и аз - ние же-
лаем едно и също. Всички имаме една цел. Знаете 
ли каква увереност и сила дава това!” - след таки-
ва думи Елена просто няма шанс да не се влюби. 
Принадлежността към нещо голямо, по-голямо от 
празния живот на руското дворянство, вдъхновява. 
Дмитрий мисли за себе си и за целия православен 
и славянски свят, той се занимава с активна просве-
тителска дейност, прави учебници за изучаване на 
български и руски език, превежда българските пес-
ни на руски и - за срам на руснаците - заслужено ги 
упреква, че знаят малко други славянски езици.

По-различен от другите
Разбира се, Инсаров се откроява от цялото обкръ-

жение на Елена -  понеже не е руснак. Но българин 
ли е той? Или - преформулираме въпроса – типич-
ният  българин ли е? Според българския филолог 
Емил Димитров истинският българин от XIX век едва 
ли прилича на Инсаров: българите, които са учили в 
Русия, са стоели настрана и не са интегрирани в ру-
ското общество, а свободното разполагане с парите 
също е нещо извънредно - особено за студентите. 
Дали Тургенев е измислил фалшив българин?

Не, не, и отново не - Инсаров има истински прото-
тип - българският студент в Московския университет 
Николай Катранов: точно неговата история вдъхно-
вява Тургенев да напишe романа „В навечерието”. 
Ако Инсаров е много руски – простете на Иван Сер-
геевич: той, както и сам признава, не познава много 
добре другите славяни. bg.rbth.com

иван 
Тургенев: 

„Крикет в Уиндзор”

Кралица Виктория дами събра. 
Тя гледа как пъргаво тичат, 
играейки новата модна игра, 
която крикет се нарича. 
Те топки търкалят и всички със смях 
ги вкарват в тръпчинката право. 
Кралицата гледа, но ето от страх 
внезапно съвсем пребледнява.

Видение някакво й се яви - 
тя вижда на тая поляна 
не топки, а множество хорски глави 
и всяка със кървава рана. 

Глави на жени, на моми, на деца, 
лицата им с кърви покрити… 
Да, вижда кралицата в тия лица 
на ужас предсмъртен следите.

Но ето най-малката й дъщеря - 
красива девойка - подхваща 
една от главите, търкаля я тя: 
към майка си право я праща. 
Главичка на кърваво малко дете, 
устата му укори шъпне. 
Извиква кралицата, страх я обзе, 
от ужас тя цялата тръпне.

„О, докторе, дайте ми някакъв цяр, 
що става със мене, кажете!“ 

„Разбирам - отвръща и лекарят стар, - 
вий вестници много четете. 
Прочели сте вие навярно в тях, 
че всичко в България гние 
от турския гняв. Вземете тоз прах, 
веднага това ще ви мине.“

Кралицата връща се в своя палат 
и в ръзмисъл поглед навежда 
и вижда, във кърви е целият плат 
на нейната кралска одежда. 
„Британски реки, помогнете ми вий, 
измийте петното по-скоро!“ - 
„Грешите, кралице, не ще се измий 
кръвта на невинните хора.“

Подтикнат от описанията на жестокото потушаване на Априлското въстание на 22 юли 1876 г. Тургенев 
пише стихотворението “Крикет в Уиндзор”. В писмо до брат си той споменава, че го е “написал... през 
нощта, по време на безсъница, седейки във вагона... под влияние на прочетеното във вестниците за българ-
ските ужаси. Пристигайки в Петербург, аз даже се опитах да напечатам този “Крикет” в “Ново време”, 
но цензурата не разреши”, разказва писателят.  По-късно все пак произведението му намира бял свят, но не 
в Русия, а в списвания в Букурещ вестник „Стара планина“, издаван от С. С. Бобчев. 


