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Истинската история
Нова част от ''ИСТОРИЯ НА
СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА ИМПЕРИЯ''

Св.
равноапостолна
княгиня Олга.
Фреска от
Московския
Кремъл Архангелски
събор. XVII в.

... В Русия има и друг древен град, наречен при създаването
си ПЛИСКОВА (на старославянски Плѣсковъ) - Това е
днешния Псков.
В ПЛИСКОВА СЕ РАЖДА КНЯГИНЯ ОЛГА, БЪДЕЩАТА
РАВНОАПОСТОЛНА СВЕТИЦА, КОЯТО ЗАПОЧВА
ПРОСВЕЩАВАНЕТО НА РУСИЯ С ХРИСТИЯНСКАТА
ВЯРА! Тя става съпруга на Киевския и Новгородски княз
Игор, като го очарова със своята красота, ум, душевна чистота

и целомъдрие (мъдрост на девица).
Ето какво е записано в житието и‘: „Княз Игор възмъжал и
започнал да се увлича по лова. Веднъж, докато ловувал в
околностите на Новгород, той се отдалечил. Преследвайки
някакво животно около село Вибутско, видял отвъд реката
място, удобно за лов, но не можел да отиде там, понеже нямал
лодка. След малко забелязал, че се приближава един юноша с
лодка. Извикал го и му заповядал да го прекара на другия
бряг. Докато прекосявали реката, Игор, като се вгледал повнимателно в лицето на гребеца, видял, че не е момче, а
девойка. Това била блажената Олга, която се отличавала с
красотата си. Хубостта ранила сърцето му и в него се
разгоряла похот. Започнал да я увещава за нечисто плътско
общение. Като отгатнала помислите на разпаления от страст
Игор, тя го прекъснала и като мъдър старец взела да го
увещава:
- Защо се вълнуваш, княже, защо замисляш невъзможното?
Думите разкриват безсрамното ти желание да се поругаеш с
мен, да не бъде! Не искам и да слушам подобни неща! Чуй ме,
моля те, остави тези нелепи и позорни мисли, от които трябва
да се срамуваш: опомни се и не забравяй, че си княз. Като
управник и съдия, князът трябва да дава на другите светъл
пример за добри дела. А ти искаш да извършиш такова
беззаконие?! Ако ти, победен от нечиста похот, вършиш
злодейства, как ще възпираш другите и ще съдиш справедливо
поданиците си? Не се поддавай на подобно безсрамно
желание, от което честните хора се гнусят. Макар че си княз,
хората могат да те възненавидят за това и да те осмеят
позорно. Знай, че макар да съм тук сама и безсилна в
сравнение с теб, няма да ме надвиеш. Но даже да успееш да ме
надвиеш, дълбоките води на реката ще ме защитят. По-добре
да умра чиста, като се погреба в реката, отколкото да бъде
поругано девството ми.

Думите на блажената Олга, изпълнени с целомъдрие,
вразумили Игор и го накарали да се засрами. Той мълчал, не
знаел какво да отговори. Така те прекосили реката и се
разделили. Князът бил удивен, че младата девойка е тъй
разумна и целомъдрена...
Скоро след тази случка княз Игор заедно с чичо си Олег се
отправил за Киев с намерението да се премести там, което и
било сторено. Киев станал княжеско седалище, а във Велик
Новгород, както и в останалите руски градове, които били
подчинени, били оставени наместници. Когато дошло време
князът да се задоми, събрали много красиви девойки, за да
изберат от тях достойна за неговия чертог. Но той не харесал
нито една. Спомнил си за целомъдрената и прекрасна Олга и
веднага изпратил Олег да я поиска. Довели я с големи почести
в Киев и Игор се оженил за нея...“
24.07 по еретическия, † 11 юли по църковния
календар - Св. равноапостолна княгиня Олга († 969)
Истинската християнска вяра, морал и целомъдрие,
довеждат върху мъдрата девица Божията помощ и ТЯ
СТАВА ЕДНА ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ЦАРИЦИ В
ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ!
НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО Е, ЧЕ НЕ САМО ИМЕТО НА ГРАДА
И' СЪВПАДА С ТОВА НА СТАРАТА БЪЛГАРСКА
СТОЛИЦА. Има сериозни доказателства, ЧЕ
КНЯГИНЯТА Е ОТ БЪЛГАРСКИ АРИСТОКРАТИЧЕН
ПРОИЗХОД – ТОЕСТ ОТ СТАРИ БЪЛГАРСКИ КНЯЖЕСКИ
РОДОВЕ, ВЛАДЕТЕЛИ НА ОБЛАСТТА. В „Родословец
русских князьей“, наричан и „Государев родословец“, от свода
на Новый Владимирский Летописецъ от XV в., открит в 1887 г.
от архимандрит Леонид, настоятел на Троицко-Сергиевската
лавра, и публикуван на следващата година, дословно е

записано:
“Игоря же жени в Болгарѣхъ, поятъ же за него княжну
именемъ Ольгу. И бѣ мудра велми“ - Игор взе жена от
българите, която за него бе наречена княгиня Олга. И бе тя
мъдра много.
В Летописец руских царей отново е записано, че не само са
довели княгинята от „Плискова“, но и че тя е била начетена,
вярваща християнка, и с управленски умения на държавник:
Приведоша ему (Игоря) жену из Плискова, имѣнемъ Олгу,
остроумицу и коренъ и основание вѣре християнской и нашъ
вождъ. - Доведоха за него (за Игор) жена от Плискова,
именуема Олга, начетена и корен и основа на християнската
вяра и наш вожд.

Изглед от Плисковския (Псковския) Кремъл

СЪВПАДЕНИЕТО НА ИМЕНА НА СТАРИ РУСКИ
КНЯЖЕСКИ ЦЕНТРОВЕ С БЪЛГАРСКИТЕ СТОЛИЦИ, Е
НАЙ-ОЧЕВИДНО ПРИ СРАВНЕНИЕ НА
СТАРОСЛАВЯНСКИТЕ НАЗВАНИЯ НА
ПЛИСКА (Пльсковъ) И ПЛИСКОВА (Плѣсковъ)! В
голямата славянска държава има и много други познати
по звучене топоними сред които са Болгар, Одрино,
Рилск, Болгари и т.н.

А в Украйна срещаме населено място Плисков, в
Румъния-Търговище, в Полша-Сопот, в Сърбия-Нови
пазар, в Италия-Челе ди Булгерия и т.н.
За земите, които някога сме завладявали говорят и
други топомоними...
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