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Излиза 2 пъти в месеца

Каквото е храната за тяло-
то, това са мислите за душа-
та.  Причината за всички ваши 
неприятности в живота ви и 
в домовете ви са вашите ми-
сли, тъй като всяка мисъл е 
център, който привлича други 
мисли към нея.  Ако възприе-
мем една добра мисъл, тя е във 
връзка с други добри мисли, а 
когато се свързваш с лоши ми-
сли, то тогава всички лоши ми-
сли те сполетяват. 
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста. 

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр.  6

Дали чудесата, които виждаш 
в квантовия свят ни показват 

нашите най-големи възможности 
или ограничеността на нашата 

наука? Възможно ли е спонтанното 
изцеление от болести, незабавната 

връзка с всеки и всичко и пътуването 
във времето да са нашето истинско 

наследство във Вселената?

Божествената 
матрица
Мост между времето, пространството, чудесата и вярата

на стр.  4-5

135 години от Освобождението на 
България от османско робство
Братята Симеон и 
Стефан Стойкови -  
борци за народна 
свобода

„Блести на небето 
едничка далечна и 
светла звездичка. 
Тя има ли име - не 
зная.“

на стр.  2

Навръх 93-ия си рож-
ден ден почина българ-
ската поетеса и писа-

телка Леда Милева. 
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 Навръх 93-

ия си рожден 
ден почина 
българската 
поетеса и пи-

сателка Леда Милева. 
Леда Гео Милева до по-

следно е истинска жена. 
На 92 години веднъж сед-
мично задължително ходи 
на фризьор, продължава 
да чете, да пише по много 
и често, и най-важното - да 
бъде оптимист по отноше-
ние на живота си. 

Тя е първата жена ге-
нерален директор на Бъ-
гарската телевизия (1966-
1970) и като такава е почти 
парадоксално, че първия 
си телевизор – „Опера”, 
печели от Държавната ло-
тария. Малко хора знаят, 
че Леда е държала еднакво 
добре и писателското перо, 
и ловната двуцевка. Ми-
лева е посланик в Париж 
и постоянен представител 
на България в ЮНЕСКО 
(1972-1978); включена в 
Почетния списък „Ханс Ан-
дерсен“ на Международния 
съвет по детската книга.

Любовта и сватбата 
на Леда
Първият брак на поете-

сата е с известния в мина-
лото футболист и треньор 
Никола Димитров-Фъц. 
След това пътеките на лю-
бовта я отвеждат при ху-
дожника илюстратор Сте-
фан Марков. С бъдещия 
си съпруг – Николай Попов, 
Леда се запознава в Аме-
риканския колеж в София. 
Тогава обаче той изобщо 
не обръща внимание на 
тъмните й коси. Може би не 
за друго, а заради факта, 
че Николай е красив мла-
деж и е сред най-ухажвани-
те в колежа.

С него се срещат години 
по-късно – през 1944 г. ко-
гато сградата на радиото 
тъкмо е ударена от бомба.

Леда вървяла и се пре-
пъвала в руините. И тогава, 
като от нищото, се появила 
силна мъжка ръка и Нико-
лай предложил помощта 
си. Връзката им продължи-
ла около година преди да 
се решат на следваща по-
сериозна стъпка. Въпреки 
трудните години – следво-
енно време и силно безпа-
ричие, двамата искали да 
имат сватба – личният им, 
тържествен миг. Отключи-
ли им столовата и им дали 
един чувал с картофи. Със 
скромните си доходи бъде-
щите младоженци успели 
да  купят от най-евтиния 
салам и чанта с лук. Са-
ламът бил основното яс-
тие, а картофената салата 
с лук – гарнитурата. И не 
само не оставили гостите 
на сватбата си гладни, но 
и отпразнували прекрасна 
сватба. И дори обикновена-
та басмена рокля, в която 
била поетесата, вместо с 

копринен шлейф, не успя-
ла да помрачи щастието й. 

Леда Милева и децата
Леда превежда от руски, 

френски и английски, автор 
е на публицистични и лите-

ратурно-критически статии 
в периодичния печат, но ще 
остане известна най-вече 
с любовта си към детски-
те стихове и пиеси - „Ома-
гьосаната градина“ (1968); 
„Когато куклите не спят“ 

(1973); „Златоперко“ (1980).
„Всяко дете открива 

света за себе си. Открива 
слънцето, изгрева, звез-
дите, гората, цветето, 
любовта към мама, към 
семейството... И тези 

герои и вечните теми за 
доброто и злото, морал-
ните теми, никога няма 
да слязат от сцената. Те 
винаги трябва да бъдат в 
сърцето на детската ли-
тература.”
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Леда Милева

Повя южнякът.
Две цветни семенца разбраха, че няма защо да се чака 

и пуснаха тънки стебла.
Първото цвете погледна небето и дребните му цветче-

та станаха сини.
Второто цвете погледна слънцето и реши да си сложи 

голяма златна корона. После важно застана сред тихата 
поляна:

- Всичко хубаво е златно! - рече то. - Златно е и житното 
зрънце, златно е и ясното слънце, златно и аз съм, макар 
че... името ми е Глухарче. А твоето име какво е, дребно 
синьо цвете?

- Не знам. Никой не ми е казвал...
Вечерта дойде една мравка:
- Тъмно е вече, а мравунякът ми е далече. Може ли да 

преспя при вас?
Златното глухарче се направи, че не чува.
Но синьото цвете прошепна:
- При мене ела и добре си дошла!
Мравката заспа под синьото цвете. И чудно! Цяла нощ 

сънува сини сънища. Сънува, че се къпе в потока - и по-
токът бе син. Сънува, че плува върху син листец по ре-
ката дълбока - и реката бе синя. Сънува, че седна в синя 
ракета и литна към небето - и небето бе синьо.

Сутринта мравката каза, че никога няма да забрави 
тази чудна нощ, тези сънища сини и непременно пак ще 
намине.

Цветето се усмихна:
- Довиждане, Мравке!
- Довиждане, Незабравке!
И цветето научи своето име.
За глухарчето всичко това не беше приятно. То мълче-

ше и ставаше все по-голямо и все по-златно.
Един ден мравката отново дойде. И веднага попита:
- Нямаш ли вече другарче? Къде е голямото златно 

глухарче?
- Няма го - отвърна Незабравката. - То се надуваше, че 

е златно. Но се случи нещо невероятно: глухарчето по-
беля, стана леко и южнякът го издуха!... Виж, стеблото му 
само остана до моето рамо - една клечица суха...

- Няма да те оставя самичка! - каза мравката. - Ще жи-
вея при тебе. Денем ще се трудя, но всяка сутрин, щом се 
събудя, ще ти разказвам моите сини сънища като малки 
сини приказки. Искаш ли?

- Как да не искам!
И синята незабравка погали с листенца своята при-

ятелка - умната мравка.

Леда Гео Милева (5 февруари 1920 — 5 февруари 2013) е българска писателка, преводачка, детска учителка, деятелка на кул-
турата, общественичка, дипломатка. Тя е автор на стихове и пиеси за деца и на преводи от английски, руски и френски.
Леда Милева е родена на 5 февруари 1920 г. в София в семейството на поета Гео Милев.
Средното си образование получава през 1938 г. в Американския колеж в София. Завършва Софийския университет „Климент 
Охридски“. След Втората световна война е ръководител на детско-юношеските предавания в Радио София (1944-1951), главен 
редактор на списания „Пионерска самодейност“ и „Дружинка“, редактор в издателствата „Народна младеж“ и „Български 
писател“. От 1966 до 1970 година е генерален директор на Българска телевизия.
От 1970 до 1972 г. е заместник-началник на отдел „Печат и културно сътрудничество“ при Министерство на външните 
работи. След това, до края на 1978 г., е посланик, постоянен представител на България в ЮНЕСКО, Париж.
От 1979 до 1989 г. е председател на Съюза на преводачите в България, създател на списанието за чуждестранна литература 
„Панорама“ и негов главен редактор от 1980 до 1991 г., дългогодишен председател на българския център на Международния 
ПЕН клуб. Народен представител е в Осмото, Деветото Народно събрание и Седмото Велико Народно събрание.
Леда Милева е автор на повече от 30 стихосбирки за деца, театрални и радио-пиеси, превеждани на английски, френски, 
немски, руски, полски и други езици. Автор е на множество статии по проблемите на литературата, превода и международ-
ното културно сътрудничество.
Преводач е на съвременна американска, английска и африканска поезия.
Леда Милева умира на 5 февруари 2013 г. от рак на панкреаса. 
Основните книги на Леда Милева за деца са:
„Зайо на разходка“ ; „Няма време“; „Мустакатият Иванчо“ ; „Влакче през града“; „Пътечките на дъгата“;  „Цветни приказки“ ; 
„Когато куклите не спят“ (пиеси); „Черно фламинго“; „Златоперко“ (пиеси); „Как идва денят“; „Къде е хоботът на слона“; 
„Приказка за трите лисички“; „Карнавал в гората“.
 Повечето от нейните преводи са включени в 4-те антологии, съставени от нея и съпруга и Николай Г. Попов (1918-1990):
„Американски поети“; „Американски негърски поети“; „Нощен дъжд. Съвременна английска поезия“; „Африкански гласове“.

„Блести на небето едничка далечна и 
светла звездичка. Тя има ли име - не зная.“

СИНЯ ПРИКАЗКА
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Арх. Слави ДОНЧЕВ

Продължение
от бр. 3

Лилията е преоблада-
ващ елемент в архитек-
турната скулптурна укра-
са по останките от дворе-
ца и от Кръглата църква 
във Велики Преслав (края 
на ІХ век – нач.  на Х 
век).  Тя е често срещан 
елемент в европейската 
хералдика, вкл.  и в гер-
бовете на редица знат-
ни италиански фамилии 
през Ренесанса.  

Установено е, че евро-
пейската късна античност 
не е познавала музикал-
ни струнни лъкови ин-
струменти.  В съгласие с 
насоки, дадени от извест-
ни органолози, издирихме 
свидетелства, според ко-
ито лъкът и първите таки-
ва са създадени именно 
от централноазиатските 
народи – коневъди, сред 
които формират култура-
та си до Великото пресе-
ление и булгарите.  Спо-
менатият вече по-горе 
техен дуалистичен све-
тоглед – мъжко, светло и 
женско, тъмно начало на 
видимия свят, е повли-
ял и на устройството на 
инструментите, поради 
което те имат само две 
струни: „мъжка”, сплете-
на от бял конски косъм и 
„женска” – от черен.  6.  M.  
Ragib Gazimihal.  Asia de 
Anadolu Kainaklarinda 
Iklig Ankara, 1958.  Цит.  
По W.  Bachman.  OP.  cit.  
s.  21.  На същата стра-
ница вж.  и мненията на 
К.  Закс и Н.  Бесарабов 
за централноазиатския 
произход на лъка.  

Езиковед обоснова 
хипотезата за „уйгурски” 
произход на лъка и за 
пренасянето му в Европа 
„от хуните”.  Освен с ма-
ска – прадед и лилия, по 
правило тези инструмен-
ти са били украсявани, 
както монголския струнен 
лъков инструмент „морин 
хур” и днес, със спомена-
тия символ дълголетие.  
Прегледът на множество 
ранни лъкови инструмен-
ти от европейски музейни 
колекции показва, че не-
малка част от тях имат за 
украса оригинала, или ва-
рианти на символа.  Ита-
лиански художници (като 
Тинторето – 1518-1594 г.) 

рисуват в картините си по-
добни инструменти “Музи-
циращи девойки”. 

По време на доказа-
но присъствие с векове 

на територия на древния 
Кушан (Средна Азия, с 
приблизителен център 
съвременен Афганистан) 
със своите лък и лъкови 

Булгари и богомили 
в Италия и епохата, 
предшествала 
Ренесанса

инструменти, преди да до-
гони сънародниците си в 
Предкавказието към края 
на V – нач.  на VІ век, клон 
на булгарите има етно-
културни контакти и с на-
селение на завладени от 
кушаните североиндий-
ски области, които свирят 
на три- и четириструнни 
крушообразни, дрънкови 
лютни.  Булгарите с успех 
свирят и на тях с лък (ма-
кар те да не са пригодени 
за такова изпълнение) и 
даже ги предпочитат, тъй 
като са многострунни и 
имат по-добри акустич-
ни качества.  Този имен-
но нов тип, многостру-
нен лъков инструмент, с 
крушообразна форма и с 
високи акустични възмож-
ности, е известната в Ев-
ропа българска гъдулка 
– част от синтеза, довел 
според органолозите до 
шедьоврите на ломбард-
ските лютиери в Италия 
през Ренесанса – съвре-
менната цигулка.  Някои 
от старобългарите-булга-
ри са продължили да из-
ползват гъдулката-лютня 
и като дрънков инстру-

мент, свидетелство за ко-
ето е бронзовата фигурка 
на булгарин лютнист от 
Плиска.  (Археолози, из-
дирващи свидетелства за 
древна руска писменост 
в Новгород са учудени 
да открият и “българска” 
гъдулка – както самите те 
я описват!) Като дрънков 
инструмент внесената от 
булгарите гъдулка-лютня 
вероятно лежи в основа-
та на развитието и на по-
явилите са през ХІІ-ХІІІ 
век също в Италия ман-
доли, мандолини ребек, 
притежаващи подобна на 
нейната форма на кор-
пуса.  Неопровержимо 
свидетелство за централ-
ноазиатския произход на 
прототипите на ранните 
италиански струнни лъко-
ви инструменти е и лирата 
„Да Брачо” от 1511 г. 

Същата има за кор-
пус женски торс с талия 
и ключова планка маска-
прадед, коронована с ли-
лия.  По долната й дека 
са врязани бюст, венерин 
хълм, вариант на симво-
ла дълголетие, и мъжка, 
коронована с палмета, ли-
цева маска, сходна с ма-
ските-прадед от амулети, 
съхранявани в музея Ве-
лики Преслав.  Надлъжни-
те успоредни бяла и черна 
ивица по грифа и струнни-
ка на лирата са очевидно 
спомен от „мъжката” бяла 
и „женската” черна струна 
на далечния й прототип, 
чиято обща символика тя 
е съхранила. 

Едно задълбочено из-
следване на гореизложе-
ното, включително и от 
езиковеди, вероятно би 
позволило:

1.  Значително да за-
вишим статистическите 
данни в работата на В.  
д’Амико. 

2.  В светлината и на 
досега известното по про-
блема да заговорим в 
бъдеще по-уверено за ма-
кар и скромно, но съще-
ствено участие на булгари 
и старобългари в подго-
товката на европейското 
движение, познато в кул-
турната история на чове-
чеството като Италиански 
ренесанс.                    

 
(Край)

Лирата „Да Брачо” от 1511 г., работа на Дж. Андреа от Верона (днес в 
отдел „Стари музикални инструменти” на Художествено-историческия 

музей във Виена). 

Фотография на Ман Рей - женски торс
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Грег БРЕЙДЪН

Съществува място, където започват всички 
неща, място на чиста енергия, което просто „е“ 
и в този квантов инкубатор за реалност всич-
ко е възможно. През 1944 година Макс Планк, 
бащата на квантовата теория, шокира света 
като каза, че именно тази „матрица“ е мястото, 
където възникват звездите, ДНК на живота и 
всичко помежду им. Последните открития са 
драматично доказателство, че матрицата на 
Планк - Божествената матрица, е нещо на-
пълно реално. Именно тази липсваща връзка 
в нашето разбиране е това, което осигурява 
контейнера за Вселената, моста между наше-
то въображение и реалност и огледалото в на-
шия свят за онова, което създаваме В своите 
вярвания.

За да позволим на силата на тази матри-
ца да се разгърне в нашия живот трябва да 
разберем как работи тя и да говорим на език, 
които тя разбира. Повече от 20 години Грег 
Брейдън, бивш служител в авиационната про-
мишленост и отбраната на САЩ, търси разби-
рането, което ще му позволи да направи точно 
това. От далечните манастири на Египет, Перу 
и Тибет до забравените текстове, редактира-
ни от древната християнска църква, тайната 
на Божествената матрица е била оставена на 
кодирания език на нашите най-грижливо пазе-
ни традиции. Днешната наука я потвърждава.

В настоящата, разклащаща парадигмата 
книга, Грег споделя онова, което е открил. По-
средством 20 ключа на съзнателно творение, 
той ни показва как да превеждаме чудесата на 
нашето въображение в онова, което е реално 
в живота ни. С помощта на лесна за разбиране 
наука и истински житейски истории Грег ни по-
казва, че сме ограничени единствено от собст-
вените си вярвания и че онова, в което някога 
сме вярвали, е на път да се промени!

Авторът на бестселъри (според класацията 
на „Ню Йорк Таймс“) Грег Брейдън изтъкнат 
гост на международни конференции и извън-
редни медийни изяви, които проучват ролята 
на духовността в технологията.

От новаторската му книга „Пробуждане В 
Точка Нула“ до задушевността на „Пътешест-
вие между световете и предизвикалият доста 
дискусии „Ефектът на Исаия“ - Грег Брейдън 
събужда най-доброто във всеки от нас, като 
вдъхновява нашите най-дълбоки увлечения с 
инструментите за изграждане на един по-до-
бър свят.

„Притежавам една малка капчица знание в 
душата си. Нека я разтворим в твоя океан”

Рами

„Цялата материя произхожда и съществу-
ва единствено благодарение на една сила... 
Трябва да приемем, че зад тази сила същест� сила същест�сила същест-
вуват съзнание и интелигентен Разум. Този 
Разум е матрицата на цялата материя.”

МаксПланк, 1944 г.

С тези думи Макс Планк, бащата на кванто-
вата теория, описа съществуването на Универ- съществуването на Универ-съществуването на Универ-
сално Поле от енергия, което свързва всичко в 
Творението: Божествената матрица.

Божествената матрица е нашият свят. Тя е и 
всичко в нашия свят. Тя е самите нас и всичко, 

което обичаме, мразим, създаваме и преживя- и преживя-и преживя-
ваме. Живеейки в Божествената матрица, ние 
сме като артисти, изразяващи своите вътреш- като артисти, изразяващи своите вътреш-като артисти, изразяващи своите вътреш-
ни страсти, страхове, мечти и желания чрез 
съществуването на мистериозното квантово 
платно. Но ние сме платното, както и изобра-
женията на това платно. Ние сме боите, както 
и четките за рисуване.

В Божествената матрица ние сме контейне-
рът, в който съществуват всички неща, мостът 
между творенията на нашия вътрешен и вън- вътрешен и вън-вътрешен и вън-
шен свят и Огледалото, което ни показва какво 
сме сътворили.

Настоящата книга е написана за онези от 
вас, които копнеят да събудят силата на свои- да събудят силата на свои-да събудят силата на свои-
те най-големи страсти и най-дълбоки стреме- стреме-стреме-
жи. В Божествената матрица вие сте Семето 
на Чудото, както и самото Чудо.

 ВЪВЕДЕНИЕ

- Елате до края!
- Не можем, страх ни е!
- Елате до края!
- Не можем, ще паднем!
- Елате до края... - И те дойдоха.

И той ги блъсна. И те Полетяха...

С тези думи ни е показан красив пример за 
силата, която ни очаква, когато позволим на 
себе си да се осмелим да пристъпим отвъд 
границите на онова, което винаги сме вярвали, 
че е истинско в живота ни. В този кратък диа-
лог група посветени преживяват нещо твърде 
различно от онова, което са очаквали. Вместо 
да са накрая, насърчавани от своя Учител, те 
се оказват отвъд този край по начин, едновре-
менно изненадващ и даващ сила. Именно в 
тази некартографирана територия те прежи-
вяват себе си по нов начин - и при своето от-
криване намират нова свобода.

В много отношения страниците, които след-
ват, са като това приближаване на посветени-
те до ръба на пропастта. Те описват същност-
та на Полето енергия - Божествената матрица, 
което осигурява контейнер и мост, и Огледало 
за всичко, което се случва между света в нас 
и света извън нашите тела. Фактът, че това 
Поле съществува във всичко - от най-малките 
частици на квантовия атом до отдалечените 
галактики, чиято светлина едва сега стига до 
нашите очи, - и във всичко помежду, променя 
онова, в което сме вярвали за своята роля в 
Творението.

За някои от вас онова, което ще прочетете, 
ще бъде нов и много различен начин за ми-
слене за модела, по който действат нещата 
в живота. За други то е успокояващ синтез на 
онова, което вече знаем, или за онова, което 
подозираме, че е вярно. За всеки обаче съ-
ществуването на Първична мрежа от енер-
гия, свързваща вашите тела, света и всичко 
във Вселената, отваря вратата към мощни и 
загадъчни възможности. Това предполага, че 
ние сме нещо много повече от наблюдатели, 
които преминават през кратък момент от вре-
мето в Творение, което вече съществува. Ко-

Дали чудесата, които 
виждаш в квантовия 

свят ни показват нашите 
най-големи възможности 

или ограничеността на нашата 
наука? Възможно ли е спонтанното 
изцеление от болести, незабавната 

връзка с всеки и всичко и пътуването 
във времето да са нашето истинско 

наследство във Вселената?

Божествената 
матрица Мост между 

времето, 
пространството, 

чудесата и 
вярата

Грег БРЕЙДЪН
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гато погледнем живота - нашето 
духовно и материално изобилие, 
нашите взаимоотношения и ка-
риери, нашата най-голяма любов 
и постижения заедно с нашите 

страхове и липсата на всички тези неща, мо-
жем също така да гледаме право в Огледалото 
на нашите най-истински и понякога несъзна-
телни вярвания.

Виждаме ги в нашето обкръжение, защото 
те са били проявени чрез мистериозната същ-
ност на Божествената матрица. И за да бъде 
случаят такъв, самото съзнание трябва да иг-
рае ключова роля в съществуването на Вселе-
ната.

НИЕ СМЕ ХУДОЖНИЦИТЕ, 
КАКТО И ИЗКУСТВОТО

Колкото и отвлечено да звучи тази идея на 
хората, това е проблемът за някои от най-го-
лемите противоречия сред много от най-блес-
тящите умове в новата ни история. Алберт 
Айнщайн споделя своето вярване, че ние сме 
предимно пасивни наблюдатели, които живеят 
във Вселена, която вече е на място, в което, 
изглежда, имаме слабо влияние: „Нашето „Ей 
там” е този голям свят, казва той, „който съ-
ществува независимо от нас, човешките съще-
ства, и който стои пред нас като огромна вечна 
гатанка, поне частично достъпна за проверка 
и мислене. ”

В противовес на гледната точка на Айнщайн, 
която се поддържа от мнозина учени днес, 
Джон Уилър, физик от Принстън и колега на 
Айнщайн, предлага радикално различен по-
глед към нашата роля в Творението. С терми-
ни, които са смели, чисти и нагледни, Уилър 
заявява: „Имали сме идеята, че „там някъде”, 
има Вселена, а тук е човекът, наблюдателят, 
защитен от Вселената чрез шестинчова пло-
ча стъкло.” Като визира експериментите от XX 
век, които ни показват как, като гледаме към 
нещо, ние променяме това нещо, Уилър про-
дължава: „Сега от квантовия свят научаваме, 
че дори да наблюдаваме един толкова малък 
обект като електрона, ние трябва да разтър-
сим тази плоча от стъкло: трябва да стигнем 
там, вътре. Затова думата наблюдател просто 
трябва да бъде зачеркната от книгите и на ней-
но място трябва да поставим думата „участ-
ник”!

Какво изместване! В едно радикално раз-
лично тълкуване на нашата връзка със света, 
в който живеем, Уилър заявява, че за нас е 
невъзможно просто да наблюдаваме Вселе-
ната да се случва край нас. Експериментите 
в областта на квантовата физика всъщност ни 
показват, че като гледаме нещо толкова мал-
ко, колкото електрона, само като фокусира-
ме своята осъзнатост върху онова, което той 
прави в даден момент от времето, това вече 
променя неговите свойства, и то още докато го 
наблюдаваме. Експериментите предполагат, 
че самият акт на наблюдението е акт на сът-
ворение и че съзнанието твори. Тези открития, 
изглежда, подкрепят твърдението на Уилър, че 
вече не можем да смятаме себе си за наблю-
датели, които не оказват влияние върху света, 
който наблюдаваме.

Да мислим за себе си като за участници в 
Творението вместо като за просто преминава-
щи през Вселената по време на краткия период 
на един живот, изисква ново възприемане на 
онова, което Космосът е, и на начина, по който 
той работи. Основата за подобен радикален 
възглед за света беше поредицата от книги и 
статии от друг принстънски физик и колега на 
Айнщайн - Дейвид Бом. Преди неговата смърт 
през 1922 г. той ни остави две теории, които 
предлагат много различен и в известен смисъл 
наистина холистичен възглед за Вселената и 
за нашата роля в нея.

Следва
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На 3 март 2013 година се навършват 135 години от освобождението на 
България от османско робство. 500 години османско владичество е белязано 
от десетки въстания до възстановяването на българската  държава с помощ-

та на Русия, чийто народ също дава хиляди жертви в Руско�турската война от 1877/78 го-
дина. Юбилеят е още един повод да си припомним хилядите борци за народна свобода, благо-
дарение на които през вековете  българският дух се е поддържал буден. Макар че наближава 
вече близо век и половина от сюблимния момент на провъзгласяването на новоизвоюваната 
свобода, все още има много имена на воювали или отдали живота си за нея, за които не сме 
чували. В годината на юбилейната 135�годишнина би било добре да споменем имената на 
такива борци за свободата ни, които са все още непознати или малко известни, да проучим 
тяхната биография, тяхното минало и тяхната борба независимо от времето, в което са 
действали. Макар и отдалечени от времето на нашия „Квантов преход”, те са били хора, 
разбиращи, че сегашното наше време не би дошло, ако те не са жертвали своето време, 
сили и живот за бъдещето. Поради това редакцията ще даде възможност да се отпечатат 
по повод на юбилея материали като този за братята Симеон и Стефан Стойкови от онова 
величаво време, за да обогатим Пантеона на борците за народна свобода.

Град Твърдица е 
сгушен в пазвите на 
Твърдишка Стара 
планина. Тук в първа-
та половина на 19 век 
се заселва Стойко 
Петров Терзията, кой-
то поставя началото 
на рода Стойкови в 
Твърдица. Скоро му 
се раждат трима сина 
и три дъщери. Добър 
занаят имал той – ши-
вачество – и златни 
ръце. Разчул се като 
майстор из района и 
замогнал. Като все-
ки българин по онова време искал децата му 
да станат просветени хора и затова, след като 
завършили училището в Твърдица, изпратил 
синовете си Симеон и Стефан Стойкови да  
учат във Велико Търново. Там те попаднали 
на квартира при родителите на бъдещия рево-
люционер и след Освобождението строител на 
модерна България Стефан Стамболов. Баща 
им решава след обучението в Търново да ги 
изпрати да продължат да учат в Русия и те, 
като много български младежи по онова вре-
ме, попадат в Одеса. 

В този период там учи и непокорният Христо 
Ботев. Техен съселянин заради участието си в 
антиправителствени смутове по онова време 
бил заловен и осъден на смърт. Стефан Стой-
ков с помощта на негови руски съмишленици 
му помага да избяга от полицията, взема па-
спорта на Христо Ботев, който все още не бил 
под подозрение, дава го на съселянина си, за 
да могат да пътуват свободно на руска терито-
рия, и двамата се завръщат в България.

 След по-малко от година Христо Ботев на-
пуска Одеса, връща се в България и отива 
първо в Твърдица в дома на Симеон и Стефан 
Стойкови да си вземе паспорта. Тъй като фай-
тон имало само веднъж в седмицата от Бур-
гас за Калофер, Ботев останал да го изчака в 
Твърдица два дни в дома на местния даскал, 
тъй като къщата на братята била под наблюде-
ние от турските власти. Тези два дни били дни 
на революционни песни и стихове, ехтели сред 
Балкана след първите стъпки на Ботев отно-
во на родна земя, докато си замине за родния 
Калофер, откъдето само след месец започва 
бурния му революционен път. 

Стефан Стойков, който след завръщането 
си от Русия станал даскал и се отличавал с 

начетеността и любознателността си, бил из-
пратен на разноски на църквата и българска-
та общественост в Твърдица да учи в Париж, 
където попада във водовъртежа на революци-
онните събития там около Парижката комуна 
/1871г./. След разгрома и е в затвора на полу-
остров Бретан във Франция в една килия със 
световноизвестния енциклопедист и географ 
Елизе Реклю, за освобождаването на когото 
се надигат цяла Европа и Америка. След око-
ло половин година Елизе Реклю е освободен, 
а покрай него освободили и по-
даника на Османската империя 
Стефан Стойков. Той едва успя-
ва да стигне до Букурещ, където 
Васил Левски му дава пари да 
се прибере в родното си село, 
и само след няколко месеца ос-
новава в дома му революционен 
комитет. С брат си Симеон, също 
завърнал се от Русия, участват 
в Старозагорското и Априлското 
въстание, заловени и малтрети-
рани по-късно от турските вла-
сти. 

След обявяването на Руско – 
турската война през 1877 г. два-
мата братя организират голяма 
група доброволци от района и 
Симеон Стойков отива да ги за-
пише в българското опълчение. 
Руското командване в Плоещ 
обаче решава, че двамата бра-
тя и хората им ще бъдат по-
полезни в тила на врага. Така се 
образува бойна дружина, подпо-
магаща военните действия на 
предния отряд на руските войски 
в района на Централна Стара 
планина. Симеон Стойков, с во-

енна подготовка още като юнкер в Русия, става 
командир на дружината и е произведен в чин 
капитан от руската армия. След освобождава-
нето на района е назначен за негов комендант, 
а домът на двамата братя става комендант-
ство до Съединението през 1885 година.

След Освобождението двамата братя се 
включват активно в политическия живот на 
България. Симеон Стойков е избран за наро-
ден представител. Като такъв той защитава 
интересите на обикновените селяни, които из-
немогват от тежките данъци, както и историче-
ската истина за действително допринеслите за 
Освобождението на България борци като Лев-
ски, Ботев и други видни поборници, светли 
имена днес в българската история, в противо-
вес на някои автори на мемоари по онова вре-
ме, често заобикалящи я, съобразявайки се с 
политическите позиции на бивши участници в 
национално – освободителното движение. Сте-
фан Стойков умира рано, а Симеон Стойков 
се установява през 1906г. в Поморие, където 
доживява до дълбоки старини, продължавай-
ки да бъде обществено активен. Не случайно 
в центъра на града днес има негова паметна 
плоча, а една от улиците носи неговото име.

Почти век и половина са изминали от вре-
мето, когато двамата братя-борци за народна 
свобода са действали и в България, и в Русия, 
и във Франция. Спомените за тях се намират в 
книги, някои от които са изчезнали през десети-
летията. Не са проучени и документите за тях, 

намиращи се в днешна Украйна и 
във Франция. Няма вече запазени 
и техни вещи. За двамата братя 
напомня само паметната плоча на 
техния дом, в който са идвали Лев-
ски, Ботев, Георги Обретенов, Сте-
фан Стамболов, Райна княгиня и 
други видни дейци на българското 
национално - освободително дви-
жение. Изследването на дейността 
им ще допринесе за доизясняване-
то и на голяма част от българската 
история, тъй като те са свързани с 
едни от най-големите имена в нея 
преди Освобождението на Бълга-
рия и след възстановяването на 
българската държава. Похвални 
са опитите на община Твърдица да 
се събере онова, което е останало 
като спомени от техни роднини и 
наследници чрез периодични науч-
но-практически конференции. 

135-та годишнина от Освобож-
дението на България от османско 
робство е още един повод да си 
припомним имената и на други не 
много известни борци за народна 
свобода като братята Симеон и 
Стефан Стойкови, дали приноса 

си за Освобождението от османско робство, и 
да съберем и малкото останали данни за тях 
от онова величаво време, за което ни напомня 
приближаващия юбилей.

Използвана литература:
1. Стефан Дойнов. „Българската общественост и руско – 

турската освободителна война 1877/78г.”, София, изд. 1978г.
2. Военноисторически сборник, София, кн. 3, П. Стайков 

„Твърдица през руско – турската война 1877/78г.”
3. Тодор Стоянов. Военноисторически сборник, 1967г., бр. 

3, „Твърдица през руско – турската война 1877/78г.”
4. Васил Тонев. Съчинения.
5. Ген. майор о.з. Г. Димитров. Слово на тържеството в 

град Твърдица, посветено на 150 годишнината от рождение-
то на Симеон Стойков, 1998г.

6 Енциклопедия “България”
7.  Сборник „Твърдица през вековете”, София, 1999г.
8. Тодор Стоянов. “Твърдица в миналото”. Изд. 2007г.
9. В. „Морски труд” – Бургас, 13.08.2008г., „Улица в Помо-

рие носи името на съратник на Стефан Стамболов”.

 Проф. Димитър ПАПАЗОВ,   
правнук от рода Стойкови

135 години от Освобождението на България от османско робство

Братята Симеон и Стефан Стойкови -  
борци за народна свобода
Малко известни данни за 
двама участници в борбите 
за освобождението на 
България от османско 
робство

Паметната плоча пред 
дома  на братята Симеон 
и Стефан Стойкови в гр. 
Твърдица

Симеон 
Стойков

Стефан Стойков 
като свещеник след
Освобождението
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Скъпи българи и българки,

Днес България е прегърнала демокрацията
с цел да процъфтява нацията,
но за съжаление има българи алчни,
които за богатство и пари са жлъчни.
Те палят горите,
тровят водите,
паметници рушат,
банки обират,
хора загиват!
За такива българи няма святи идеали
и към природата са вандали.
Позорят Родината свята,
за която много кръв е пролята.
Позор е за онези господа в кабинета,
които забравят за Баташките кланета,
забравят за 175 000 руски воини,
които под знамената бойни
лично щастие и живот презряха
и за братята българи умряха.
За загиналите в Кербала петима български 
бойци - България беше в траур, плака, а 
за хилядите руски момчета загинали по 
българските полета кой заплака?
Сълзите на майките им не оценихме,
гробовете им дори рушихме.
О, заспала българска памет, о, незнайни 
руски воини,
вие за нас паднахте под знамената бойни,
но пролятата ви кръв ни сочи пътя да вървим
и свободата си зорко да ценим.
Има родолюбиви българи,
които благодарствени слова мълвят
и в църквите молитви редят,
децата им паметниците с цветя красят.
Защото:
ТРЕТИ МАРТ Е ДЕН СВЕЩЕН!
ЗА НАС Е ВТОРИ ДЕН РОЖДЕН!
В ЗЕМЯ НИ СВИШЕ ОТРЕДЕН!
Дълбок поклон пред кръвта ви пролята,
поклон пред паметта ви свята!
Ние от вас приехме историческото 
предназначение не само да
пазим свободата си, но и да докажем и 
достигнем нови достойни
измерения.
Чрез своите патриотични дела,
по градове и села

доказахме верността си
към прародителя ни хан Аспарух
и сме силни по воля и дух.
ГОРДИ СМЕ С ДЕДИТЕ СИ НА ШИПКА,
които победиха в страшната битка.
ГОРДИ СМЕ? ЧЕ ПРИ ЧАИРКЬОЙ (КАМЕН), 
ОДРИН, СЛИВНИЦА, СТРАЦИН И ДРАВА,
продължихме тяхната слава.
ГОРДИ СМЕ, ЧЕ ЕЗИКА НИ СВЕЩЕН
Е ОТ БОГА БЛАГОСЛОВЕН,
че той вече Космоса оглася
и във Вселената ни възнася...
ГОРДИ СМЕ ОТ ПРИЗНАНИЕТО на 
световните дипломати,
които изрекоха слова верни, крилати,
като американеца писател и историк Дейвис, 
французинът Митеран, ученият от Ориента 
Бакши Иман, които пред света заявиха с 
достоверни факти обявиха, че
В ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНЕТА ДОРИ -
българския пламък още гори.
ТОВА Е ВЕЛИКО ПРИЗНАНИЕ!,,,
О, българи, от сън се събудете
и своята история помнете,
пред чужденци не се срамете!
Защото днес ние българските будители 
вярваме, че при този и следващите векове, 
светът ще се измени, че
ИДЕ НОВА ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ,
която ще се утвърди без война и революция... 

Хората ще излъчват ДУХОВНА СВЕТЛИНА
и то в недалечна бъднина. 
Никой за себе си не ще живее, 
а общото благо ще възпее. 
Сигнали вече дойдоха, 
че ИДЕ НОВАТА ЕПОХА, 
че хиляди деца в света - синестети се родиха 
и нови идеи оплодиха. 
Ще се утвърди на планетата шестата раса 
БЕЗ НИТО ЕДНА ВРЪЖДЕБНА КЛАСА. 
Няма да има воюващи държави, 
СВЕТЪТ ВОЙНИТЕ ЩЕ ЗАБРАВИ, 
напротив ще надделее любовта чаровна, 
ще зацари обичта вековна. 
ЧОВЕЧНОСТ ще се утвърди в човека 
смъртен 
и с Любов и Вяра ще стане БЕЗСМЪРТЕН. 
Ето какви идеи и мечти се раждат сред 
отдавна освободените 
от турско робство българи.
ОСЪЗНАЙТЕ, БРАТЯ; ТОЗИ УНИКАЛЕН 
ФАКТ,
ЧЕ В СВЕТА НЯМА НИЙДЕ ПОДОБЕН 
ЖЕРТВЕН АКТ,
ЕДИН НАРОД ДА ЖЕРТВА ХИЛЯДИ СИНОВЕ 
СВОИ,
ЗА ДА ИМАТ ДРУГИ РОД И БЪДНИНА!
ЧЕ КРЪВТА НА БЕЗБРОЙНИТЕ ГЕРОИ
В СЪРЦАТА НИ ЩЕ БЪДЕ РОДНА 
СВЕТЛИНА!

АСПАРУХ ВАНГЕЛОВ 
гр.София

Забележка: Обобщено поетично слово 
за 3 март от наш изтъкнати поети и 

писатели

ПОЕТИЧНО  СЛОВО
ЗА ТРЕТИ  МАРТ

Си г у -
р е н 
с ъм, 

че всички 
знаете за 

този празник, но ето мал-
ко подробности в случай, 
че сте ги забравили от 
училище: На 3-ти март е 
подписан Санстефански-
ят мирен договор. Той е 
предварителен мирен до-
говор между Руската им-
перия и Османската им-
перия, който слага край 
на Руско-турската война 
и урежда, макар и неокон-
чателно, обособяване на 
Трета българска държава 
след близо пет века ос-
манско робство в Бълга-
рия.

Договорът е подписан 
около 17 ч. на 3 март (19 
февруари стар стил) 1878 
г. в Сан Стефано (днес 
квартал Йешилкьой, част 
от предградието Бакъ-
ркьой, разположено на 
10 км. от историческия 
център на Истанбул), от 
граф Николай Игнатиев и 
Александър Нелидов от 
руска страна и от външния 
министър Савфет Мех-
мед паша и посланика в 

Германия Садулах бей от 
страна на Османската им-
перия. 

Членовете в договора, 
които засягат България 
са:

Чл. 6. България се изди-
га в автономно, поданно 

княжество, с християнско 
правителство и народна 
милиция.

Чл. 7. Българският княз 
ще бъде свободно избран 
от населението и потвъ-
рден от Високата порта 
със съгласието на силите. 
Никой член от царуващи-
те династии във великите 

европейски сили не може 
да бъде избран за българ-
ски княз. 

Чл. 8. Турска войска не 
ще има вече в България 
и всички стари укрепле-
ния ще бъдат съборени за 
сметка на местното пра-
вителство. 

Чл. 9. Размерът на го-

Малко известни подробности за 3-и март

дишния данък, който 
България ще плаща на 
сюзеренния двор, като го 
внася в банката, която Ви-
соката порта ще посочи 
по-късно, ще бъде опре-
делен по съгласие между 
Русия, отоманското пра-
вителство и другите ка-
бинети в края на първата 
година от дейността на 
новата организация. 

Чл. 10. Високата порта 
ще има право да си служи 
с българските пътища за 
превоз през определени 
пътища на своите войски, 
муниции, хранителни при-
паси в областите, разпо-
ложени зад княжеството, 
и обратно. 

Чл. 11. Собствениците 
мюсюлмани или други, ко-
ито биха установили свое-
то лично местожителство 
вън от княжеството, ще 
могат да запазят своите 
недвижими имоти в него, 
като ги дават под наем 
или управляват чрез дру-
ги лица. 

От http://www.battony.com
Стойне Василев
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ИК “Новата цивилизация” предстои да предло-
жи на вашето внимание една  хубава атрактив-
на и съдържателна книга от новата библиотека 
“Родово имение”. Нейният автор е известен сред 
нашите среди в страната и извън нея - проф. 
д-р Христо Карагьозов, председател на Нацио-
налния граждански инициативен комитет (НГИК) 
“Петър Димков” - София. Той е отговорен редак-
тор на още две наши книги: “Петър Димков - до-
бре познатият... непознат” (2007 г.) с автор Ни-
колай Кафтанджиев, и сборника “Петър Димков 
- Родолюбецът, Лечителят, Мислителят” (съавтор 
и съставител, 2009 г.)

Издателството изказва благодарностите си на 
автора за това, че се довери именно на нас да из-
дадем тази чудесна книга. В определена степен 
тя е продължение на споменатия сборник - осо-
бено І глава на І част и ІІ глава на ІІ част. 

І глава “Петър Димков” заема приоритетно 
място в споменатата част на книгата, озаглавена 
“Усилни години”. И това не е случайно. Послед-
ните 16 години от своя живот Христо Карагьо-
зов посвещава на проблематиката за Лечителя, 
гмуркайки се най-напред (от 1996 г.) в морето от 
материали и данни за книгата от Кафтанджиев. 
Карагьозов работи много активно и целенасоче-
но по разпространението и внедряването в стра-
ната на идеите и делата на великия българин. 
Той е един от създателите (заедно с Николай 
Кафтанджиев, Невяна Керемедчиева, Христо 
Тепавичаров и Сергей Кафтанджиев) на КОМИ-
ТЕТА “ПЕТЪР ДИМКОВ”; негова е идеята за 
необходимостта от изграждане на граждански 
инициативни комитети и клубове “П. Димков” по 
места, които да се превърнат в духовни огнища 
за осмисляне и разпространение на Димковите 
идеи и дела сред хората, главно сред децата и 
младежта. Със забележителната си организаци-
онна култура и умения Карагьозов се оказа не 
само инициаторът, но и главният организатор на 
въпросните клубове и комитети (14 от всичко 16) 
- разбира се, с помощта и съдействието на Ата-
нас Панчев, на членовете на НГИК Т. Ялъмов, Б. 
Баракова, Н. Керемедчиева, В. Шиндарова, на 
Лили Димкова, на местни духовни и обществе-
ни деятели и т. н. Всъщност, той е и авторът на 
мащабната Национална програма за 2010 - 2011 

г. на НГИК “125 години Петър Димков” и активен 
участник в реализацията на основните й изяви.

Тук му е мястото да отбележим, че проф. д-р 
Хр. Карагьозов още през 2006 г. на страниците на 
в. “Родово имение” обоснова тезата за органич-
ното единство и взаимодействие между родолю-
бието, лечителството и мисловната дейност на 
Лечителя, за синтеза между тях. Днес Хр. Кара-
гьозов се явява един от видните ДИМКОВЕДИ у 
нас и в чужбина. Колкото до ІІ глава на ІІ част - в 
нея живо и увлекателно, с обективен тон авторът 
разкрива богатата и многолика история на дей-
ността на НГИК от началото на 2004-а до средата 
на 2012-а година, вплитайки я със снимков и фак-
тологичен материал плюс ОПИС за свършеното 
по години.  

В книгата “С обич и дръзновение” има много 
НОВИ неща. Наред с някои известни на читате-

ля статии на Карагьозов, публикувани в нашия 
вестник (апропо, приносът му за успешната ни 
съвместна 6-годишна дейност с НГИК е значим; 
аз много пъти съм писал и говорил за това), тук 
се открояват други негови статии с интересна и 
“вечно” актуална тематика, като:  “Милосърдие и 
дълг”, “Ще оцелее ли художествената култура? 
(писана в началото на прехода), “Субективният 
фактор”, “За релацията  материална - духовна 
култура”, “Относно духовните ценности и индиви-
дуализацията на човека” и др.

Много колоритна е главата “Лично...” - в нея 
авторът споделя искрено и топло, с чувство на 
самоирония свои детски и ученически спомени; 
разказва за своите първи бургаски любови; пише 
с благоговение за прекрасните учители - профе-
сионалисти и ЛИЧНОСТИ на елитната Мъжка 
гимназия в Бургас; обрисува кратко, но позитив-
но и изразително своите съученици от ХІа клас, 
техните увлечения по спорт, кино, музика (както 
казват тийнейджърите: “жестоки” по изказ тук са 
картините за посещенията им на италианския 
филм “Бандитът”, на концерта на Леа Иванова и 
т.н.). Интересно е разкрит престоят на автора в 
Хасковската казарма (кой прекършва мерака му 
да пропуши?!) и за трудовия му старт. Колкото до 
студентските му години в София, връщането на 
Карагьозов в Бургас и неговата дейност като ком-
сомолски лидер на града, в т. ч. и за създаването 
на първия в страната младежки кинофакултет - 
нека читателят сам прочете и се наслади на тези 
страници. Струва си. Съществено важното в слу-
чая е, че тази глава ясно разкрива формирането 
и развоя на Христо Карагьозов като личност със 
солидна ценностна система и ерудиция, богата 
култура и душевност. Очевидно е, че личното и 
общественото битие на автора се намира в тяс-
на причинно-следствена връзка с дейността 
му през последните 16 години по делата Дим-
кови. Следователно въпросната глава “Лично...” 
има място в книгата, тя я обогатява.

В края на скромния ми предговор се обръщам 
към теб, читателю, да споделиш мисли, чувства 
и впечатления на електронния ни адрес: www.
kvantov-prehod.org.

Приятно четене!
Акад. Атанас ПАНЧЕВ

“С обич и дръзновение”

На същата  дата:

На този ден слънче-
вите лъчи огряват че-
тирите статуи на Птах, 
Ра-Хоракти, Рамзес II и 
Амон-Ра, намиращи се 
във вътрешността на хра-
ма в Абу Симбел. Този 
феномен се наблюдава и 
на 21 октомври.

През 356 г. Константин 
Велики заповядва да се 
затворят всички езически 
храмове в Римската им-
перия.

През 1199 г. с була на 
папа Инокентий III е при-
знат новия духовно-ри-
царски орден — Тевтон-
ския орден.

През 1861 г. с манифест 
на император Александър 
II в Русия е премахнато 
крепостничеството.

През 1878 г. америка-

нецът Томас Едисон па-
тентова фонографа.

През 1882 г. град Хаджи-

оглу Пазарджик е пре-

именуван на град Добрич 

с указ на княз Александър 

Батенберг

През 1886 г. след при-
ключване на Сръбско-

българската война е 
сключен Букурещки до-
говор между България и 
Сърбия.

През 1910 г. е открит 
„Олд Трафорд” - ста-
дионът на един от най-
големите английски 
клубове - Манчестър 
Юнайтед. Съоръжението 
е с капацитет 80 000 ме-
ста и става най-големият 
стадион на Острова.

През 1963 г. СССР се 
съгласява да изтегли во-
йските си от Куба.

През 1986 г. в околозем-
на орбита е изстреляна 
космическата станция 
Мир — първата изсле-
дователска станция за 
дълго обитаване.

През 2002 г. космически-
ят апарат на НАСА Марс 
Одисий започва мисията 
по картографиране на 
повърхността на Марс.
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