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Излиза 2 пъти в месеца

„Най-горещите места в 
ада са запазени за онези, 
които са неутрални във 
времена на жестока 
морална криза.“

Данте Алигиери

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 4-5

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Борислав ИВАНОВ

Още първите хора забелязват двуполюсната 
устроеност на човешкия живот, протичащ между 
деня и нощта, между радостта и болката, между 

будността и съня, между доброто и злото,  между здра-
вето и болестта,  между победата и загубата, между ща-
стието и скръбта, между истината и лъжата. И че всички 
тези двойки взаимно отричащи се житейски състояния 
са обединени от понятията за светлина и мрак. Добро-
то, радостта, победата, щастието, истината, са светли 

Фиг. 1 - Сребърна мо-
нета с изображение на 

партския цар Ород II (57 
– 38 г. пр.н.е.)

Фиг. 2-1 - Слънцето и луната в човешки образи на мъж и на 
жена, разположени от двете страни над Тракийския конник Фиг. 2-2 - Бог Митра убива първичния бик

МЕЖДУ 
СВЕТЛИНАТА 
И МРАКА
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ПРИЗИВ

Скъпи 
българи,

Ние имаме силата 
да изградим соб-
ственото си на-

стояще. Ние имаме сила-
та да оправим нещата в 
България, да върнем на-
ционалните си богатства, 
да защитим възрастни-
те си родители и осигу-
рим бъдеще на децата 
си. Ние имаме силата да 
предотвратим целенасо-
ченото извращаване на 
младото поколение, да 
спрем замърсяването на 
водата, почвата и възду-
ха. Ние имаме силата 
да спрем разпростране-
нието на ГМО култури в 
райското кътче, наречено 
България.

Тази сила, скъпи бълга-
ри, не е силата на оръ-
жието, а силата на духа 
и силата на доброто. Тя 
изключва отмъщението 
и омразата, включва на-
деждата и опрощението. 
Ние я владеем, трябва 
само да я насочим.

Нека всеки ден в 10 и 
22 часа отделяме няколко 
секунди за България. Да 
помислим с обич за род-
ното си място, за скъпите 
ни хора, за красотата на 
родината си. Да си спом-
ним някое добро дело 
или човек. Да се помолим 
за България и българите. 
Нека всеки го направи 
според религията и вяр-
ванията си, според това, 
което му казва сърцето.

Скъпи българи, нека в 
тези няколко секунди за-
бравим злото, което сме 
изпитали в живота си, да 
забравим обидите и бол-
ката, а си спомним, че 
сме безсмъртни. 

  

Весела Стамболиева: 
Обръщам се и към 

всички мислещи за 
България хора, към всич-
ки мислещи същества, 
които все още не са от-
крили и не са повярвали 
в своята сила!

ВИЕ МОЖЕТЕ! НИЕ 
ЗАЕДНО МОЖЕМ!

ПРОСТО ПОВЯРВАЙ-
ТЕ!

И СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ 
НАСЛАЖДАВАМЕ ЗАЕД-
НО НА ЧУДЕСАТА, КОИ-
ТО СЕГА СЪТВОРЯВАМЕ 
ЗАЕДНО!

Хора, българи, съна-
родници, ДНЕС Е МО-
МЕНТЪТ! Утре ще бъде 
късно!

НЕКА СЕГА СЕ ОБЕ-
ДИНИМ В МИСЛИТЕ СИ, 
В СЪРЦАТА СИ, В ЛЮ-
БОВТА!

И положим основите на 
онази България, в която 

заслужаваме да живе-
ем! Нашата – Светлата, 
Истинската, Древната, 
Силната, Могъщата, Кра-
сивата и Благодатната 
България ни очаква! Тя 
очаква нашата Сила, на-
шия Разум, нашата Лю-
бов!

И ние можем да й ги 
дадем!

ЗАЕДНО НИЕ МОЖЕМ!

Нужно е само да повяр-
ваме, да се обединим, да 

се хванем за ръце и да 
обгърнем нашата мила 
България с Любов!

Предлагам за някол-
ко минути да изпълним 
с Любов цялото си тяло, 
цялото си същество, да 
я изпратим и концентри-
раме в сърцата си. Да 
си представим България 
могъща и силна, свърза-
на с доброто, с истински 
светли и чисти управни-
ци. Не като имена на лич-
ности или политически 

сили, а като същности. 
Да задържим този образ 
в сърцата си и да го заре-
дим с Любов и Светлина. 
След това да го насочим 
като дар към Сърцето на 
България.

Това е!
Убедена съм, че това 

е единственият начин да 
променим живота си, да 
променим България, да 
извадим на бял свят Диа-
манта, наречен Българ-
ска Душа!

НИЕ ВСИЧКИ, ЗА КОИ-
ТО Е СКЪПА ТАЗИ ЗЕМЯ, 
МОЖЕМ!

ДА ГО НАПРАВИМ!

Скъпи българи, раз-
пространявайте в мре-
жата часът на Бълга-
рия. Дори и в чужбина 
– нека всяка страна си 
определи свой час и 
обединени да спрем ху-
манитарната и еколо-
гична катастрофа на 
планетата.

Къщата, в която 
ще живееш утре

Уважаван строител решил да се пенсионира и да се по-
свети на семейството си през оставащото му време на зе-
мята. Той известил шефа си, че се оттегля. Началникът му 
обаче настоял да завърши един последен строеж, преди да 
напусне работа. Строителят се съгласил много неохотно и 
започнал работа по новата къща. Но отдалеч си личало, 
че върши работата си с неохота, не изпипвал детайлите, 

вършел всичко с нежелание. И това се отразявало и върху 
строежа, който станал неугледен. Накрая, когато къщата 
била завършена, началникът на строителя дошъл, отворил 
входната врата, погледнал подчинения си и му казал: „Ето 
тази къща е за теб. Тя е моят подарък към най-добрия ми 
работник!“

Строителят останал шокиран от неочаквания развой на 
събитията. Също така бил много ядосан, защото ако знаел 
че строи собствената си къща, щял да я построи по много 
по различен начин и щял да вложи много повече усилия.

Така е и с нас. Всички градим собствения си живот, всеки 
ден, всеки час, често влагайки по-малко от това, на което 
сме способни всъщност.

ЩЕ СЕ ЗАПИШЕ ЛИ ИМЕТО 
„БЪЛГАРИН” СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 

В ИСТОРИЯТА НА ЗЕМЯТА?
Часът на България
Петър Дънов: Помнете, спасението иде от сами-

те вас, от всекиго едного. Ако всички се обедините в 
името на Бога, аз мога да пророкувам какво ще ста-
не с България.

Ако приемете великите Божии закони, Любовта и 
Мъдростта, вие ще бъдете велик народ.

България никога няма да бъде голяма по терито-
рия. Но тя ще бъде велика само чрез Божественото 
учение.

Казвам ви, че ако българите не възприемат това 
учение, от България нищо няма да остане, нито 
помен! Даже името на българите ще се зачеркне, 
знаете ли това? Ако възприемат това Божестве-
но учение, тяхното име ще се запише със златни 
букви.
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Лияна ФЕРОЛИ

Всички случващи се сега събития са резул-
тат от събуждащата се наша лична и общест-
вената Кундалини. И тъй като тя се натъква 
на много енергийни блокажи, се стига до някои 
доста драматични неща в личния ни и соци-
алния ни живот. На този процес можем да се 
противопоставим предимно чрез тотално про-
чистване – в мислите, чувствата, действията 
си, казва д-р Захари Валоа. Много можем да 
си помогнем в това отношение, ако променим 
отношението си към месото и ако спрем да го 
консумираме.

Когато човек приема месни изделия, той 
резорбира заедно с кръвта на животното и 
хормоните на стреса и ужаса, намиращи се в нея. 
Приемайки храна, човек набавя необходимата 
му енергия за покриване на биологичните си 
процеси в организма. Тази храна обаче сама 
по себе си е вид „сглобена” енергия, вслед-
ствие разграждането й в стомаха и червата чрез 
множество биопроцеси, с цел по-ефективното 
й усвояване от организма. Въпреки 
разграждането си обаче тя запазва своята 
био енерго-информационна същност. Дори да 
бъде сведена до обикновени въглехидрати, 
белтъци /аминокиселини/ и мазнини, тази 
храна продължава да носи на едно по-
ефирно равнище в себе си информацията 
и вибрацията на убитото животно. В резул-
тат на всичко това се получава припокриване 
на две вълни с различна честота на трептене 
- тази на човека и тази на животното. В крайна 
сметка на ефирно равнище /астралното поле/ 
имаме една нова вълна, представляваща 
същество, взело в себе си всичко, което може 
да се поеме от аурите на човека и животното. 
Разбира се, трудно е да си представим 
подобна картина, но това е факт в света на 
окултната наука. Тази енергетика е носена от 
полето на човека до момента, в който нейният 
интензитет започва постепенно да намалява 
и този енергиен хибрид, обвързвайки 
се с човешките нагони, а заедно с тях и с 
хормоналната му и хомеостатична система, 
започва да желае новата порция кръв, за да 
съхрани своето собствено съществуване. 
Този процес продължава до мига, в който 
енергетиката на човека приемник е напълно 

овладяна от тази на хибридното същество. 
Получена е необходимата за живота на двете 
същества симбиоза.

Освен това, при смъртта си животното 
съставя програма за унищожение, насочена 
срещу енергетиката на човека. Понеже 
в човешкия организъм-хибрид съществува 
подобна честота на вибрация /като тази на 
животното/, тази програма намира „кукичките”, 
чрез които да активира своето действие. 
Налице е „проклятието на животното”. 
В процеса на метаболизма на белтъците 
и мазнините се освобождават различни 
по вид радикали, които дават началото на 
първите прояви на тази ужасяваща програма 
- те се натрупват в ставите, причиняват след 
време т.н. шипове, остео-артритни-артрозни 
изменения. От друга страна, тези радикали 
имат своя прицелна точка и върху самата 
клетка, превръщайки се в един момент в 
онкогени, даващи началото на онкологичното 
заболяване.

Чрез друг механизъм на постепенно отлагане 
на липидните плаки по съдовете се създават 
условия за тяхното стенотично изменение, а 
по-късно и запушване. Именно това е първата 
крачка към появата на болести като инфаркт, 
инсулт и др. Това са крайните зловещи 
резултати на програмата за унищожение от 
убитото животно.

Разбира се, има и много други причини, 
които провокират блокажите при движени-
ето на Кундалини. Това се случва особено 
често в условията на некоректна енергийна 
система от меридиани и чакри, при замърсено 
астрално или ментално тяло. А при нея има 
наличие на деформирани чакри, неприемащи 
в пълен обем енергия от външната среда, 
наличие на меридиани с обструкции по тях, в 
резултат на което енергията на  Кундалини не 
е в състояние да протече коректно по посока 
Хилядолистника. Може да има и наличие 
на чужди енерго-информационни пакети в 
ауричното, астралното или ментално поле на 
индивида.

Докато при духовно чистия човек, със 
светла, широка, добре симетрична и плътна 
аура движението на Кундалини е плавно и 
равномерно. Знаем от източната медицина, 
че когато енергийната система на човек е 
хармонизирана с космическия меридиан, т.е. 
в нея липсват блокажи и чужди енергийни 
пакети, то Кундалини свободно достига своята 
крайна точка – Хилядолистника. И енергията на 
човека съвсем безпрепятствено се съединява 
с енергията на Космоса. В този случай както 
хормоналната, така и ендокринната система у 
човека си вършат задачите коректно. Болести 
на организмово ниво не се улавят. Човек 
е вътрешно доволен от своите действия, 
позитивен и готов е да помага пълноценно на 
своите ближни и обществото като цяло.  

Тъй като цивилизацията е творение на 
Божествения ум, тя носи в себе си всички 
характеристики на микроиндивида, на човека. 
Следователно по нейната „снага” също тече 
потокът на Планетната Кундалини. А тъй 
като всички ние живеем в общество, в което 

комуникираме с множество хора, създаваме 
редица социални контакти, които пораждат 
определени взаимодействия в паралелните 
светове. Нашите мисъл-форми резонират 
на магнитен принцип и се интегрират с други 
подобни с еднаква фаза на трептене, в 
резултат на което се заражда едно енерго-
информационно същество, наречено 
егрегор. Членовете на всеки колектив или 
формация от хора създават подобен егрегор. 
Той „мисли” и „чувства” съгласно общите 
мисловни нагласи на хората, съставляващи 
този колектив. Разглеждайки народите по 
планетата, бихме могли да кажем, че всеки 
един народ съставлява общо егрегорно цяло, 
наречено „Групов дух”. Тъй като мисленето на 
хората се основава на на работата на високо 
усъвършенствуваната материя на човешкия 
ум, чрез него ние даваме или синхронни, или 
дисонансни насоки в общата  енергосистема. 
По този начин също влияем на движението на 
Планетната Кундалини. Получава се и една 
борба за надмощие, стига се до конфликти, до 
войни, до стълкновения.

Затова освен коректната енергийна ма-
трица, трябва да създаваме и коректни ми-
словни модели на изчистване от вината, от 
страха, гнева, огорченията… И тя да е заре-
дена с много молитви, безкористност, самопо-
каяние, прошка, светлина, любов… Само по 
този начин можем да освободим градивните 
сили на Кундалини и да ги насочим към слива-
не с нашия Първоизточник. Но първите стъпки 
към осъзнаването на тези задачи преминават 
през познанието, през осъзнаването, че Кунда-
лини се събужда чрез много вътрешна духов-
на работа, чрез разпъване и преодоляване на 
страстите. И най-вече, чрез основния начин за 
спасение - изпълнението закона на Любовта, е 
убеден д-р Захари Валоа.

Д-р Захари Валоа е убеден, че Кундалини се активира предимно чрез вътрешна духовна работа

И болестите, и конфликтите се дължат на 
енергийни блокажи по пътя на Кундалини

И най-вече чрез 
изпълнението на 
закона на Любовта
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събития, а злото, болката, загубата, скръбта, 
лъжата, предизвикват мрачни възприятия. Ето 
защо символите на светлината и на мрака са 
сред най-често срещаните елементи в изобра-
зителните паметници от древността. За ембле-
ми на светлината служат слънце, луна, звезди, 
огън, грифон, петел, орел, сокол, кръст, лотос 
и др. За категорични знаци на мрака се считат 
сова, бухал, прилеп, скорпион, ламя, червей и 
др. Някои символи приемат противоположни 
светлинни стойности в различните епохи, об-
щества и религии, например – дракон, змия, 
гарван и др. След слънцето луната заема 
второ място по небесна сияйност и хората я 
почитат като покровител на светлата част от 
живота. Но тя озарява тъмната нощ, затова 
много често с образа на луната се обозначава 
мрачната страна на живота. Някои древни ре-
лигии приемат луната за мъжко божество, на-
пример Нана и Син в Месопотамия, хуритския 
бог-луна Кушух, кушанските Манаобаго и Мао. 
Други религии виждат в луната женско боже-
ство, например Селена и Мена при елините и 
Луна при римляните. В народната митология 
луната най-често символизира женското нача-
ло и водата.

Цикличната смяна на слънцето и луна-
та, вечното редуване на деня и нощта, 
на зимата и лятото, на новолунието и 

пълнолунието, създава у хората усещане за 
божествена предопределеност на човешкия 
живот в предварително установени светлин-
ни граници. Така възниква интуитивният свет-
линен дуализъм, разбирането за протичане 
на човешката съдба между светлина и мрак, 
между добро и зло, между възход и упадък. 
Налага се представата за неизбежно редува-
не на светли и на мрачни моменти в живота на 
човека по волята на небесните разпоредители 
на съдбата. Самото разделение на света на 
светла и на тъмна половина, отразява убеж-
дението на древните хора в съществуване на 
силово равновесие между доброто и злото в 
природата и в обществото, от които изцяло за-
виси човешкия живот. Но изначално заложе-
ният светлинен баланс подхранва също опти-
мизма, че злото отминава, така както изтича 
нощта, и настъпват добри времена, така както 
изгрява денят. Ето защо още от самото начало 
на човечеството небесните светила слънцето 
и луната са считани за гаранти на светлинната 
хармония в живота и за пазители на божестве-
ния порядък във вселената. Затова надали в 
историята има по-често използвани символни 
знаци от начертанията на слънцето и на луна-

та, неизменно присъстващи в безброй художе-
ствени мотиви. В отделните култове слънцето 
и луната изпълняват различни функции, при-
тежават различен божествен ранг, но от глед-
на точка на интуитивния светлинен дуализъм 
луната винаги осветява нощта, което автома-
тично я прави естествен маркер на мрака, а 
оттам и на тъмната страна от живота, веща-
еща неприятности и беди за човека. Разбира 
се, без самата луна да се натоварва с нега-
тиви, характерни за отношението към симво-
лите на мрака. Луната винаги си остава едно 
от най-почитаните светлинни божества, към 
които хората отправят своите надежди за по-
добра участ.             

Върху сребърна монета от фиг. 1, 
слънцето и луната са поставени от 
двете страни на главата на партския 

цар Ород II (57 – 38 г. пр.н.е.). Слънцето пред 
лицето на владетеля несъмнено изразява по-
желание за предстоящи блестящи победи и 
царско благополучие. Луната зад главата на 
царя носи подтекста, да останат зад гърба му 
всички разочарования. На фиг. 2-1, матрица от 
2 век, намерена край днешния български град 
Разград, показва слънцето и луната в човеш-
ки образи на мъж и на жена, разположени от 
двете страни над Тракийския конник (Тракий-
ския херос). Тук слънцето и луната фиксират 
полюсите на човешкото битие, подвластно на 
най-почитания тракийски бог. Задължително 
слънцето е разположено пред лицето на бога, 
изобразяван винаги обърнат надясно. Под 
слънцето стои петел – символ на слънцето, 
а под луната има друга птица, предполагам 
нощна птица – символ на луната. Релефът на 
фиг. 2-2 пресъздава най-сакралния акт в ми-
тологията на Митраизма (култ разпространен 
в Римската империя от 1 до 4 век), когато бог 
Митра убива първичния бик, за да се породи 
животът на земята от тялото на мъртвия бик. 
На двата срещуположни края на небето отно-
во са заели своите места слънцето и луната 
в качеството си на неизменни свидетели на 
всичко случващо се във времето. Те наблюда-
ват кървавото жертвоприношение, но същев-
ременно гарантират успешното изпълнение 
на чудодейния божествен замисъл. Непосред-
ствено под слънцето е кацнал гарван, един от 

най-древните соларни символи.

Светлинно дуалистичното религиоз-
но мислене се опитва да обясни бо-
жествените сили, които движат при-

родата и обществото, с идеята за изначална 
подялба на света между светлината и мрака, 
между доброто и злото, между победата и по-
ражението. В небесната колесница на хурит-
ския върховен бог Тешуб - бог на бурята, са 
впрегнати два бика Шери – ден (Sheri, Surri, 
Seri – възможно да идва от Зъ Ръ – светлина 
много – зора, заран, заря, злато; тогава Шери 
би могло да означава и „утро”, „изгрев”) и Хури 
– нощ (Hurri, Tella - възможно да идва от ГРъ 
Ръ – земя много – черен, подземен, кърт, кър; 
т.е. слънцето слиза под земята; тогава Хури би 
могло да означава и „вечер”, „свечеряване”, 
„залез”). Угаритската богиня майка Асирату 
имала двама сина - Шахару – утринна звезда 
(Зорница, Деница) – утро и Шалиму – вечерна 
звезда (Вечерница) – вечер, възприемани за 
богове на плодородието. Всъщност Зорница 
и Вечерница в астрономията съответстват на 
една и съща планета - Венера, но в митоло-
гията това няма съществено значение. Сино-
вете Сак и Сок на волжко-българския алп на 
светлината Мардукан-Гарван били наказани 
от Всевишния бог Тангра завинаги да оста-
нат на границите между деня и нощта, кое-
то не оставя никакво съмнение, че тук също 
става въпрос за утринната звезда (Зорница) 
и за вечерната звезда (Вечерница). Имената 
Сак и Сок предполагам произлизат от Зъ Къ 
– светлина поражда - изгрев, и от ЗъА Къ – 
„безсветлинност” (светлина без) поражда - за-
лез. Често изобразяват бог Митра между два-
ма придружители с факли, наречени Каутес и 
Каутопат. Единият от тях е с вдигнат, а другият 
с наведен факел, защото това са небесните 
близнаци Светлина и Мрак.

Драматичните обществени обрати, постоян-
но надвисналата неизвестност над човешкия 
живот засилват убеждението у древните хора, 
че съдбата им зависи изцяло от волята и при-
щявките на боговете. А късметът и успехът ид-
ват като награда за почитта към боговете или 
са следствие на тяхно моментно настроение. 
Разбира се, примирението с отредената от бо-
говете участ подхранва фатализъм, суеверие 

МЕЖДУ 
СВЕТЛИНАТА 
И МРАКА

Фиг. 3 – Дунавските конници - релеф 
върху оловна пластина от III век пр.н.е., 
намерена в Долна Мизия

Фиг. 4 - Сребърна плоча от Луристан (провинция в Западен Иран), датирана 8-7 век 
пр.н.е.
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и разчитане на щастливата случайност. Докато 
в началото само най-висшите богове притежа-
ват способността да „предначертават съдби-
те”, по-развитият култов мироглед съвсем зако-
номерно въвежда „специализирани” божества, 
чиято единствена функция е да се разпореж-
дат с човешките съдби. Поради непредвиди-
мостта на капризите им, в повечето случаи те 
се явяват в образи на богини. Хетските богини 
на съдбата Истустая и Папая предът нишката 
на живота на всеки човек, техен атрибут е вре-
теното. Елинските им аналози са трите мойри, 
а римските - трите парки. Изключително попу-
лярната римска богиня на съдбата, щастието 
и късмета Фортуна е изобразявана с рог на 
изобилието - символ на щастие и благополу-
чие; с колело или кълбо – напомнящи за из-
менчивото извъртане на съдбата; с кормилно 
гребло на кораб, защото я считали за кормчия 
на човешкия живот. Понякога отъждествяват 
Фортуна с богинята-майка, например тя е по-
читана като Изида-Фортуна и Фортуна-Брауро. 
Гръцката богиня Тюхе съответства на римска-
та Фортуна. В иранската митология богинята 
Аши (Арти; при кушаните Ардохшо) персони-
фицира благополучието, успеха и изобилието, 
а за зороастрийците Аши е богиня на благата 
съдба и на щастието, с които възнаграждава 
добродетелните хора.

На фиг. 3, релеф върху оловна пласти-
на от 3 век пр.н.е., намерена в Долна 
Мизия, представя два конника, едини-

ят в светлата (слънчевата) част на времето, а 
другият в тъмната (лунната) част на времето, 
разположени един срещу друг от двете стра-
ни на богиня, която държи юздите на конете 
им. Това са известните така наречени Дунав-
ски конници, култова иконография, предимно 
разпространена по поречието на река Дунав. 
Култът към Дунавските конници просъществу-
ва чак до 4 век, след което подобно на други-
те езически култове по тези земи бива поме-
тен от Християнската религия. Изображения 
на богиня между два застанали един срещу 
друг конника, се срещат върху скални релефи 
още при хетите. Открити са и елинистични мо-
нети със същия мотив – богинята Артемида-
Кибела, изправена между два срещуположни 
конника. Поради ранния си произход от 3 век 
пр.н.е. картината с Дунавските конници от фиг. 
3 отразява в най-автентичен класически вид 

философията на древен мироглед, поставящ 
света в рамките на биполярния светлинен ду-
ализъм. Трако-гетите (както и всички скити) 
принадлежат към конните народи, и съвсем 
естествено е техните легендарни царе, митич-
ни герои и най-почитани божества да са кон-
ници. Дунавските конници са герои-победите-
ли, защото в краката на всеки един от конете 
лежи повален враг. От двете страни на небето 
обичайните бюстове на слънцето и на луната 
маркират светлата и тъмната половина на жи-
вота. Стандартно присъстват петел - вестител 
на слънцето, и нощна птица (не се разпознава 
каква, най-вероятно прилеп) - атрибут на луна-
та. В долната част на релефа тъмната страна 
на живота е обозначена с тривърхи стрели и 
меч, причиняващи кръвопролития и нещастия, 
а светлата страна с дискове и торба (колчан, 
калъф), символи на богатство и благоден-
ствие.

Най-близка прилика с Дунавските кон-
ници откриваме в братята-близнаци, 
конниците Насатя и Дасра, така наре-

чените Ашвини (конници) от ведическата ми-

тология, божества на изгрева и на залеза. Те 
олицетворяват плодородието и благополучие-
то, даряват хората с богатство и с изцеление, 
предотвратяват несполуките. Докато в „Ригве-
да” двамата братя-близнаци се возят в златна 
колесница по небето, то при тракийско-гетския 
вариант позиционно те са разделени според 
светлинния поляритет светлина-мрак, в съот-
ветствие с техните прозвища изгрев-залез. Бо-
гинята между Дунавските конници следва да 
се оприличи на Сараня, ведическата богиня 
на зазоряването (на заранта, на утрото; навяр-
но идентична със Зорница), жена на Слънцето 
(Суря, Вивисват, Мартанда) и майка на бизна-
ците конници Насатя и Дасра – изгрева и зале-
за. Като се изхожда от сходството в имената, 
веднага се забелязва паралел между богинята 
Сараня и тракийската богиня-майка Зерентия 
(наричана още Бендида, Котито, Брауро и Хип-
та), защото името на тракийската богиня Зе-
рентия звучи съвсем близко до името Сараня 
(заран, Зорница). Още повече, че за траките 
богинята-майка Зерентия е върховен арбитър 
на човешките дела и разпоредител на човешки-
те съдби. И както ведическите конници Насатя 
и Дасра променят човешките съдби, напълно 
логично Дунавските конници би трябвало да 
бъдат възприемани за „конници на съдбата”. 
Изправени един срещу друг, братята не вою-
ват помежду си, а изпълняват повелите на бо-
гинята-майка. Конникът на изгрева и конникът 
на залеза винаги побеждават, защото налагат 
предопределената от богинята съдба, незави-
симо от човешката съпротива. Те са крепители 
на божествения ред и всеки, който дръзне да 
се противопостави, ще бъде стъпкан под копи-
тата на конете им. В тъмната част на живота 
богинята-майка изпраща страдания за хората 
под формата на тривърхи стрели и остри ме-
чове, а в светлата част на живота ги дарява с 
щастие и с блага. Култът определено внушава 
примирение с отредената от боговете участ, 
но същевременно подхранва оптимизъм, че 
лошите дни ще отминат поради неизбежното 
редуване на светли и на мрачни моменти в 
човешкия живот, така както неизменно се ре-
дуват изгревът и залезът. Богинята на съдбата 
винаги се откроява с присъщата си полярна 
двойнственост. Тя дарява живот, но и отнема 
живот, носи щастие, но и причинява скръб, ко-
ето само по себе си представлява дефиниция 
на съдбата.

Възможно е Дунавските конници да не 
са близнаци както ведическите им ана-
лози Насатя и Дасра, защото при някои 

от намерените археологически паметници из-
глежда изгревът е по-младият конник, а за-
лезът по-възрастният. Най-често конниците 
са въоръжени с копие, на чийто връх се раз-
вява закачена голяма змия. Змията стандар-
тно символизира подземния свят, но понякога 
е отличителен знак за висша божествена или 
царска власт (напр. при бог Шива и при фара-
оните в Египет). В случая змията най-вероятно 
изразява представата на древните хора за 
съдбата като за нещо изплъзващо се, коварно 
и изменчиво, каквато между впрочем е и во-
дата (в реките, езерата и моретата) -  изконен 
знаков елемент на богинята-майка. Рибата 
символизира водата, затова рибата присъства 
задължително в сцената с Дунавските конни-
ци като характерен атрибут на богинята-май-
ка. Трябва да се отбележи, че при скитите и 
българите змията, подобно на рибата, също се 
асоциира с водни (езерни и речни) богини пра-
родителки. Считат жената-змия Ехидна за пра-
майка на скитите. Известната змиенога богиня 
Апи (името Апи означава „вода”; според мен, 
Апи и Табити са една и съща богиня) е съпру-
га на върховния скитски бог Папай. Огромната 
риба Бойгал (има нейно изображение с глава 
на змия) ражда във вид на змия първия бълга-
рин Иджик (Азак). В облик на змия се проявява 
волжко-българската богиня-майка алп-биката 
Туран, жена на слънцето Мар. Българската 

На стр.  6-7

Фиг. 5-1 – 
Хората, 

поели 
огнения 

факел на 
духа от 
Спента 
Майниу

Фиг. 5-2 - Хората с дългите уши - 
предалите на Ангра Майниу факела 
с духовния си огън

Фиг. 6 - Релеф върху сребърното Аников-
ско блюдо (IX век) от Средна Азия, къде-
то е изобразена сцената на справедли-
вото възмездие за убийството на Героя-
Слънце Сиявуш
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„Богородица” от златната огърлица на Пре-
славското съкровище от 9 век, също е изо-
бразена с ръце - перки на риба. Поставеният 
над богинята орел от фиг. 3, държащ в нок-
тите си типичния за траките култов диск с 
точка в центъра, символизира върховената 
божествена власт във вселената. Голямата 
купа под богинята, обичайно се свързва с 
водата, плодородието и изобилието, затова 
купата е най-често срещаният атрибут на 
богинята майка. Под конниците от фиг. 3, в 
светлата страна на живота се вижда фигура-
та на бик, всеизвестен идол на природните 
сили и на плодородието, а в тъмната част, 
понеже не може точно да се разпознае от 
снимката, предполагам е изобразен опасен 
звяр (или скорпион) – въплъщение на мрака 
и на злото.

На пръв поглед, тъй както слънцето и 
луната, така също изгревът и залезът 
изглеждат противоположни сили, но 

те участват в общия процес на денонощния 
цикъл и са напълно уравновесени по после-
дователност и по времетраене. Ето защо за 
култово митологичните представи в древ-
ността тези двуполюсни небесни явления 
най-добре илюстрират идеята за светлинно 
дуалистичен баланс в природата и в обще-
ството, при който от волята на човека не за-
виси мястото му между двата светлинни по-
люса на живота, защото човешката съдба се 
решава единствено от волята на боговете. 
Както слънцето и луната конниците на съдба-
та не са антагонисти, те не воюват помежду 
си. Мисията им се състои да възнаграждават 
или да наказват хората според заповедите 
на богинята-майка, основани на трудно по-
нятни за простосмъртните критерии. Затова 
възприелите тази идеология разчитат пове-
че на щастливата съдба, отколкото на соб-
ствените си качества и на приноса си за об-
ществото. Симетричният (балансиран) свет-
линен дуализъм се корени в разбирането за 
светлинно и оттам за житейско равновесие, 
при което висшата божествена справедли-
вост се състои в поддържането на хармо-
ничен паритет между полярните категории 
„добро” и „зло”. Небето осигурява светлина 
през деня, но спуска мрак през нощта, бого-
вете възнаграждават, но и наказват, съдбата 
прави хората щастливи, тъй както ги прави 
нещастни.

Възгледите за съществуване на фунда-
ментален симетричен (балансиран) светли-
нен дуализъм крият в себе си опасност мно-
го лесно да бъдат принизени до примитивни 
антагонистки псевдотеории, че отреденото 
добруване за едни се уравновесява за смет-
ка на страданията на други, че щастието за 
едни едни почива върху нещастието на дру-
ги, че богатството на едни се дължи на бед-
ността на други, че свободата на едни се за-
плаща с робството на други, че правото на 
живот на едни се постига с изтреблението на 
други и т.н. И няма нищо чудно, че сходна 
идеология възпроизвежда робовладелските 
отношения в империите, наследили светов-
ното царство на Александър Велики (336 – 
323 г. пр.н.е.), когато култът към Дунавските 
конници достига своя апогей. На подобни 
първосигнални дуалистични теории се по-
зовават всички престъпни човеконенавистни 
учения, проповядащи расов, класов, полов, 
религиозен, национален и пр. антагонизъм.

Когато протичането на човешкия живот за-
виси изцяло от волята и прищявките на бого-
вете, нравствените стойности съвсем не са 
първостепенни критерии определящи съдба-
та, а така също сред божествените персона-
жи няма място за непримирима борба между 
доброто и злото. Така или иначе добро или 
зло сполетява всеки човек с предрешена от 
боговете съдба. Съдбата става зависима от 

човешката воля едва при нравствената вяра, 
която издига за богове нравствени категории 
– истина, мъдрост, добродетелност, святост, 
благочестие, справедливост, обявявайки во-
йна между доброто и злото. Сега всеки човек 
е поставен пред свободния избор от коя стра-
на да застане, кой от двата пътя на поведе-
ние да следва. Ако избере пътя на лъжата и 
на злодеянията, ще го постигне най-лошата 
участ. Ако избере пътя на истината и на до-
бродетелността, очаква го щастлива съдба. 
Така моралният критерий се превръща във 
висш духовен и обществен критерий. Хора-
та най-после осъзнават, че няма по-голямо 
зло от непочтеността в отношенията меж-
ду тях самите. Не враговете и природните 
бедствия, а лъжата разрушава доверието 
между хората и причинява гибелен упадък 
на обществото, с всички ужасяващи от това 
последствия. Ето как светлинният дуализъм 
преминава в нравствен светлинен дуализъм. 
Нравствената религия Зороастризмът про-
повяда асиметричен светлинен дуализъм, 
защото предрича, че силите на доброто ще 
победят силите на злото, в резултат на ко-
ето светлата страна завинаги ще премахне 
тъмната страна от човешкия живот.

Зороастрийците напълно изключват мра-
ка от представите си за идеалното общество 
- страната на щастието. За тях раят е „без-
крайна светлина” и „дом на песента”, а адът 
е „дом на лъжата” и „дом на злата мисъл” - 
място за изчадията на мрака. Зороастризмът 
счита луната за второ по значимост след 
слънцето светлинно проявление на върхов-
ния бог Ахура Мазда (Царстващата Мъдрост) 
и по никакъв начин не свързва луната със 
силите на мрака. Дори християнските писа-
тели изтъкват почитта към „слънцето, луната 
и звездите” за отличителна характеристика 
на Зороастризма. Зороастрийците са „ог-
непоклонници” и почитат свещени огньове, 
защото виждат в огъня божествено присъ-
ствие, въплъщение на истината, вярата и 
духа. Документални извори свидетелстват 
за принадлежността на българите към „ог-
непоклоническата” вяра на „влъхвите” - раз-
пространено прозвище на зороастрийците 
през Средновековието. Ибн-Фадлан (X век) 
съобщава, че волжките българи вярвали, че 
преди залез, на небето се появяват двама 
конници великани „ ...и всяка вечер те водят 
сражение и не са престанали да се сражават 
откакто са тук.”. Според нравствената вяра 
злото на земята произтича от „злите мисли, 
злите думи и злите дела” на хората и може 
да бъде победено само с „добри мисли, до-
бри думи и добри дела”. Предначертаното 
от Ахура Мазда чудо на човешкото телесно 
безсмъртие, ще настъпи когато хората окон-
чателно прогонят лъжата от душите си и от 
„света на истината”.

Почитащата Ахура Мазда (Царстваща-
та Мъдрост) Зороастрийска религия, 
наричена още Благата вяра, Мазда 

Ясна (Маздаизъм), Вярата на огнепоклонни-
чеството или Първата пророческа религия 
- откровение на жреца Зороастър, възник-
ва около второто хилядолетие преди новата 

ера, заедно с авестийския език, на който се 
произнасят молитвите и химните, предавани 
от уста на уста от поколения магове. По своя 
езиков генезис Зороастрийската религия е 
некнижовна религия, за разлика от Христи-
янското учение, създадено две хиляди годи-
ни по-късно в условията на развита книжов-
на среда. Книжовният запис на свещената 
за зороастрийците „Авеста” се извършва 
на средно-персийски език чак в 3 век. При 
сътворяване на вселената Ахура Мазда раз-
деля светлата творческа мисъл Спента Май-
ниу – „Най-светлата мисъл” (АЙ ЗъБъ УМъ 
– най светъл ум),  от мрачната разрушителна 
мисъл Ангра Майниу – „Най-черната мисъл” 
(АЙ ГРъРъ УМъ – най черен ум), и така по-
ставя начало на дуалистичното противобор-
ство между силите на доброто и силите на 
злото. Добрите сили са предвождани от се-
дем висши божества - проявления (ипоста-
зи) на Ахура Мазда, наречени Амеша Спента 
– Безсмъртни Святости.  Те влизат в ожесто-
чена битка със своите антагонистични двой-
ници, дайвове - демони, създадени от Ангра 
Майниу, към които принадлежат лъжата, ом-
разата, предателството, продажността, кле-
ветничеството, неблагодарността и всички 
останали безнравствени деяния. Вярващите 
са призовани да участват активно в борбата 
срещу разрушителното присъствие на злото, 
въоръжени с добродетелност и с морални 
ценности. Автентичният Зороастризъм не 
смята Ангра Майниу за божество, още по-
малко за равностойно на Ахура Мазда. На-
против, религията проповяда убеждението, 
че  Ангра Майню, наричан още „Деванам 
дева” – Демон на демоните, ще загуби бит-
ката с Човешкия дух - най-висшето творение 
на Ахура Мазда, и ще бъде прогонен завина-
ги от света на хората. Та нали затова всебла-
гият Ахура Мазда (Царстващата Мъдрост) 
противопоставя светлината (доброто) срещу 
мрака (злото), за да се роди Човешкия дух 
от сблъсъка на доброто и злото в умовете и 
в душите на хората.

Всички коментари относно известната 
сребърна плоча от Луристан (провин-
ция в Западен Иран), датирана 8-7 

век пр.н.е. (вж. фиг. 4), единодушно приемат, 
че тя изобразява двуполовото (андрогинно) 
божество Зурван (Зерван), считан за баща 
на Ахура Мазда и на неговия брат-близнак 
антипод Ангра Майниу, както е според Зур-
ванизма (Зерванизма) - широко разпростра-
нена ерес в ортодоксалния Зороастризъм. 
Но дали наистина е така. Младшата Авеста 
(най-старият източник на учението) обо-
значава с името Зурван второстепенно бо-
жество, олицетворяващо времето (на аве-
стийски „зурван” означава „време”) и няма-
що никакво участие в акта на сътворението. 
„Гатите” (най-старата част от „Авеста”) посо-
чват Ахура Мазда за единствен създател на 
всички материални и духовни творения във 
вселената, включително на „Най-светлата 
мисъл” - Спента Майниу и на „Най-черната 
мисъл” - Ангра Майниу. Така че от гледна 
точка на зороастрийската каноничност няма 
място за друг божествен автор на миросъ-
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зданието освен Ахура Мазда. 
По-късната зороастрийска тра-
диция започва да замества 
Спента Майниу с Ахура Мазда 
в ролята на култов антипод на 

Ангра Майниу и така се появява популярната 
до ден днешен двойка непримирими против-
ници - духът на доброто Ахура Мазда (Ор-
музд, Ормазд) и духът на злото Ангра Май-
ниу (Ахриман, Ариман).

Според мен картината на фиг. 4 разкрива 
едно от най-ранните иконографски изобра-
жения на Ахура Мазда от предахеменидска-
та епоха. Явно в представите на първите по-
следователи на нравствената вяра тялото на 
върховния бог няма човешка форма, а обра-
зува растителен елемент, най-вероятно цвят 
на лотус с кръгъл човешки лик по средата. 
Навярно, за да подчертае вечната връзка на 
човека с растителната природа, напълно в 
унисон със зороастрийския мит за произли-
зането на първата човешка двойка Мартя и 
Мартянаг от растението ревен. Не случайно 
зороастрийците смятат земеделието за най-
благочестивата стопанска дейност. Напълно 
според правилата на зороастрийската ико-
нография ликът на Ахура Мазда е поставен 
в кръг. Следвайки собствения си светлинно 
дуалистичен проект на фиг. 4 Ахура Мазда се 
явява в човешките души заедно с образите 
на двете противоположни светлинни същно-
сти. От дясната страна (обикновено светлата 
страна) стои „Най-светлата мисъл” – Спен-
та Майниу, а от лявата (обикновено тъмна-
та страна) е застанал „Най-черната мисъл” 
– Ангра Майниу. Ако само за миг се допусне, 
че това са Зурван и синовете му близнаци 
Ахура Мазда и Ангра Майниу, то на кого то-
гава се приписва божествения лик в кръга 
върху растителното тяло? Защото в Зоро-
астризма единствено Ахура Мазда – „Цар-
стващата Мъдрост”, притежава монотеисти-
чен абсолют да контролира с присъствието 
си всички видими и невидими процеси.

Хората от фиг. 4, избрали да следват 
пътя на истината и на добродетел-
ността, са наредени от страната на 

Спента Майниу и всеки „взима” от него горящ 
факел – символ на вярата и на Човешкия дух. 
Действието „взимане” е предадено чрез сви-
тата в лакътя ръка, която държи факела. Из-
бралите лъжата и злонамереното поведение 
са наредени от страната на Ангра Майниу и 
всеки от тях му „дава” своя духовен факел. 
„Даването” се подразбира от изправената в 
лакътя ръка, която държи факела. Групова-
та сцена от фиг. 4 внушава основната дуа-
листична теза на учението, че духовно про-
светление се постига само чрез приемане 
на огнената вяра от творческия дух Спента 
Майниу (един от седемте „Безсмъртни Свя-
тости” Амеша Спента, много често смесван 
със самия Ахура Мазда), и че настъпва мрач-
на безизходица за хората, предали огъня на 
вярата в ръцете на злия демон Ангра Май-
ниу.

Ангра Майниу и попадналите под влияние-
то на злите сили са нарисувани с дълги уши, 
явен белег за грозните им мисли и постъпки. 
Хората с дългите уши стоят обърнати стра-
нично, а след като предадът на Ангра Майниу 
факела с духовния огън, те вече безпомощно 
седят на земята (вж. фиг. 4). Вдигнатата на-
горе отворена длан показва (вж. фиг. 5-2), 
че те са „изгубили” заедно с духовния огън 
всички блага и радости в живота. За разлика 
от изгубилите вярата, поелите огнения фа-
кел на духа от Спента Майниу стоят обърна-
ти напред и гледат уверено бъдещето пред 
себе си. Вдигнатите им длани са свити (вж. 
фиг. 5-1), което означава че „взимат” блага-
та на живота, заслужена награда от Ахура 
Мазда за проявената от тях непоколеби-
мост във вярата. Лишените от духовен огън 
са изобразени голобради, навярно намек за 
младежка незрялост на ума, докато хората 
на духа са с дълги бради като мъдреци, до-

стигнали почтена възраст, благодарение на 
праведния живот по божиите закони. В поле-
то на духовно озарените картината се допъ-
лва от три седем-листни палмети – символи 
на благополучие и изобилие, а в частта на 
духовно угасналите индивиди има само една 
осем-лъчева розета, предполагам, символи-
зираща безпътицата, в която те са изпадна-
ли (вж. фиг. 4).

Изумително как още преди 3000 години 
хората осъзнават злото като угасване на Чо-
вешкия дух и достигат до прозрението, че 
бездуховността и безверието водят към пре-
изподнята на лъжата и на зверските нагони, 
където ги очакват само страдания. Опреде-
лено картината от фиг. 4 не предоставя ни-
какви индикации, че двамата изобразени 
антагонисти са деца на „Безкрайното време” 
Зурван Акарана (Акарана следва от А КРъИ 
– без край). Тук те участват в съвършения 
замисъл на твореца Ахура Мазда да преди-
звика поява и израстване на Човешкия дух 
посредством противопоставяне на доброто 
и злото, на светлината и мрака, в съзнани-
ето на хората. В Зороастризма Ахура Мазда 
е върхът на идеята за съществуване и няма 
как да бъде роден от друго божество, защо-
то именно той е несътворимият и самороден 
първосъздател на вселената.

Слънцето и луната огряват крепостта 
Кангха (Канг-диз, Сиявуш-гирд, Канг-
и-Сиявяхш) от релефа върху сребъ-

рното Аниковско блюдо (IX век) от Средна 
Азия (вж. фиг. 6), където е изобразена сцена-
та на справедливото възмездие за убийство-
то на Героя-Слънце Сиявуш. Знае се, че бла-
городният Сиявуш загива наклеветен и убит 
от завистници в митичния град на щастието 
Кангха, построения от самия него земен рай. 
Според легендата, след време синът на Си-
явуш Кей-Хосров (Кави Хаосрава в „Авеста”) 
превзема крепостта Кангха и наказва със 
смърт убийците на своя баща, с което го пра-
ви „щастлив” в отвъдния свят. Защото спо-
ред зороастрийските разбирания само овъ-
змездените (отмъстените) души на убитите 
имат право да отидат на небето. На фиг. 6 
Кей-Хосров е застанал на върха на кулата с 
вдигнат меч в ръка, а труповете на убийците 
на Сиявуш висят от стените или лежат пред 
крепостната врата. В същото време търже-
ствено изнасят свещения ковчег с костите 
на Сиявуш под звуците от тръбите на седем 
музиканти, навярно символизиращи седемте 
безсмъртни святости Амеша Спента. Форма-
та на ковчега е характерна за зороастрийски-
те костохранилници (осуарии) през тази епо-
ха. Убийците на Сиявуш получават заслуже-
на присъда, те заплащат с живота си, възста-
новена е справедливостта в света, истината 
побеждава и народът вече може да възхва-
лява „щастливия” Сиявуш, посмъртно реаби-
литиран и „напълно отмъстен”. В древността 
„отмъщението” за смъртта на соларното бо-
жество Сиявуш означава култова победа на 
доброто над злото, укрепваща вярата и мо-
ралните сили в обществото. Напълно неубе-
дителни остават опитите на някои учени да 
тълкуват сцената от известното Аниковско 
блюдо, съзирайки в нея странна смесица от 
старозаветни митове. Задълбочените изсле-

дователи на средноазиатското историческо 
наследство категорично отнасят паметника 
към култа на Сиявуш - най-почитания сола-
рен герой в тази част на света.

Скитските царе са огнепоклонници и също 
смятат за свой дълг да отмъстят за убитите 
си сродници, като по този начин „ощастли-
вят” душите им. Всебългарският летописен 
сборник „Джагфар тарихи” осведомява за 
съдбата на младия скитски царски син от 
края на 2 в. пр.н.е., известния в историята 
Савмак (Саумак; Сакмар в летописа; оче-
видно Савмак е име съвсем близко до Сав-
баг - Сиявахш - Сиявуш), който е пленен с 
коварство от боспорския гръцки пълководец 
Диофант (Тама-Диу в летописа) и умира като 
затворник в Понтийското царство, намиращо 
се в Мала Азия на Южното Черноморие. Тя-
лото му е откупено от скитите срещу огром-
но количество злато и сребро и е погребано 
в родната Скития (Северното Черноморие). 
Но следващите скитски царе, потомци на 
Савмак, не се примиряват само с почитане 
на гроба му. Един век след смъртта на цар-
ския син Савмак скитите обсаждат боспор-
ския град Херсон, за да се сдобият със ста-
туята на пълководеца Диофант, виновника 
за смъртта на Савмак. Отрязват главата на 
статуята и я хвърлят в яма до могилата-гроб-
ница на Савмак. По този начин, макар със 
закъснение от един век, успешно приключва 
актът на възмездието, което трябва да оси-
гури небесно блаженство на Савмаковата 
душа. Поне днес археолозите, когато нами-
рат глави на статуи до скитски и тракийски 
царски гробници, да знаят, че това са обра-
зите на убийците на погребания.

Разбира се, и днес непримиримата борба 
срещу злото изисква сурови наказания за 
злодеите. Защото само нетърпимостта към 
злото във всичките му проявления гаранти-
ра освобождаване от неговото разрушително 
присъствие. Прекратяване на недостойните 
постъпки и утвърждаване на добрите нрави 
в обществото се постига единствено с по-
стоянните усилия на духовно силните хора, 
водачи на човечеството към светлата страна 
на живота.

Когато злият демон Ангра Майниу по-
беди и угаси Човешкия дух, неговото 
място се заема от човешкия Антидух, 

който изпълва с леден мрак бездуховните 
души, тласка хората към измама, зверски об-
носки и към обществено самоунищожение. 
Но Антидухът представлява само нравстве-
на дегенарация на човешката душа и зато-
ва няма божествен произход. Победата на 
всеблагия бог на мъдростта Ахура Мазда е 
тържество на добродетелността и на любов-
та към истината в отношенията между хора-
та, триумф на живота, озарен от сиянието на 
Човешкия дух - еманация на Божия дух, кой-
то е изворът на светлината във вселената. 
По думите на Йоан Богослов: „Бог е светлина 
и в него няма никаква тъмнина” (1.Йоан 1:5). 
Човекът е „най-доброто” творение на Бога, 
защото Човешкият дух притежава божестве-
на способност да излъчва светлина и да по-
беждава най-страшните сили на мрака. 

гр. Бургас, 01.06.2013 г.
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници «Хеликон», 
«Ориндж», «Сиела», «Пингвините», «Нанси», «Букспойнт» и «Нова 
епоха», както и от книжните борси «Болид» и «Искър».

БУРГАСКИЯТ  
ЗАЛИВ – 
АРТЕФАКТИ, 
СВЕТЛИНИ И 
ЗВУК

Мариана ПРАМАТАРОВА   

Религиозните вярвания, духовният свят, култура 
и бит на нашите предци, населявали територия-
та на Бургаския залив и околностите, са оставили 
многобройни следи – могили, планински крепости, 
пътища за търговски обмен, култови средища. 

Изложбата „Бургаският залив - кръстопът на 
древни цивилизации и култури” представя интерес-
на сбирка от монети и предмети, намерени при ар-
хеологически разкопки в региона.

Сред изложените експонати са златните монети на 
византийските императори Константин ІV Погонат и 
Юстиниян ІІІ Ринотмет, сребърните монети от ХVІ-
ХVІІв., открити в гр.Ахтопол /съкровището е от 450 
бр.монети, сечени в европейски, азиатски,испано-
американски и африкански монетарници/, бронзо-
вата глава и китка от монументалната статуя на им-
ператор Септимий Север, бронзова юзда от ІІ-ІІІв., 
открита в карнобатска могила, бронзова фигура на 
глиган от ІІ-ІІІв. от същата могила, керамичен съд с 
врязана украса от селищна могила в Бургас – 4900-
4550г.пр.Хр., червенофигурен кратер от древна 
Аполония – V-ІVв.пр.Хр., железни юзди с бронзови 
апликации от Голямата могила в гр.Карнобат – ІІ-
ІІІв. и накити.

Сбирката представя богатството от културни пла-
стове по тези земи, обитавани от траки, римляни, 
елини, прабългари, османски турци, както и иконо-
мическите и културни традиции.

Наред с изложбата „Бургаският залив - кръстопът 
на древни цивилизации и култури” всяка събота Об-
щина Бургас организира летен тур до известни ар-
хеологически обекти в региона, където се провеж-
дат спектакли и концерти. Инициативата е свързана 
с кандидатурата на Бургас за културна столица на 
Европа през 2019г.

Тракийското светилище „Беглик таш” се превърна 
в декор и сцена на спектакъла „Багатури”. Звуко-
во-светлинните ефекти придадоха неповторима 
атмосфера на мистичното място. Багатурите пока-
заха езда, бой с тояги, камшици и ножове, борба. 
Самодиви, колобри, жрици и амазонки потопиха 
присъстващите във вярванията на древните траки 
и прабългари.

Археологическият резерват „Деултум” /с.Дебелт 
край гр.Средец/ също се превръща в открита сцена 
под звездите за концерта на Калин Вельов. Кавалът 
на Теодоси Спасов пък ще огласи с.Граматиково, 
крепостта „Русокастрон” е предвидена за звуково-
светлинен спектакъл, а празниците ще завършат 
на 22 септември на площад „Тройката” в гр.Бургас, 
където ще бъде най-масовото изпълнение на химна 
на България.

Бойни сцени на Беглик Таш в 
подкрепа на Бургас - Европейска 

културна столица 2019
Зрелищни битки със старинни бойни техники се разиграха тази събота на тра-

кийското светилище Беглик Таш. Атрактивният спектакъл бе представен от школа 
„Буага-тур” като част от регионалното турне в подкрепа на Бургас за Европейска 
културна столица през 2019 г. Специален гост на събитието бе кмета на община При-
морско д-р Димитър Германов.

Многобройните зрители, дошли на Беглик Таш имаха уникалната възможност да 
се върнат назад във времето и да се запознаят от близо с облекло, обичаи, оръжие, 
бойни практики, бит и култура на хората, обитавали нашите земи години назад. Ак-
тьори демонстрираха умения в различни видове езда, стрелба с лък, бой с камшик, 
а специално подготвено осветление допълнително придаде автентичен дух на ба-
талните сцени. След актьорския спектакъл всеки желаещ можеше да влезе сам в 
ролята на „багатур”, като изпробва някои от представените древни техники. 

*Багатур (βαγατουρ или βογοτορ) е висше звание на прабългарски воин. Според 
някои автори думата идва от тюркски (bagadur) и буквално означава юнак, хра-
брец. Според същия в руския език ще преминава като „богатыр“ — юнак


