
В красивия Тете-
венски балкан, на 
висока и стръмна 

скала, се издига един от 
най-интересните мана-
стири в България - "Свети 
Георги Победоносец", из-
вестен като Гложенски ма-
настир.

Сред местното населе-
ние се е съхранила ле-
генда, според която мана-
стирът е построен през XIII 

век от руския княз 
Григорий Глож, 
получил разре-
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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

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

на стр. 2-3

Гложенски манастир 
"Свети Георги 
Победоносец"

Огън и стон! Пепел и 
отчаяние! Кръв и земя! И 
над всичко една българ-
ска гордост - мъжествена 
и непобедима!

Годината е 1876, денят 
- 20 април - една паметна 
дата в българската исто-
рия. На този ден, преди 
138 години, един народ се 
вдига срещу цяла импе-
рия в името на едно – сво-
бодата.  

Св. Георги Победоносец – 
светецът на две религии

Български въстаници 1876 (картина на В. Антонов)

Хаймана, 
бохем и 

авантюрист, 
с невероятно 

излъчване, 
с мистична 

обаятелност 
сред 

въстаналото 
население

Худ. Кою Граматиков

шение от Цар Иван Асен 
II да се засели по тези ме-
ста. В близост до кръсте-
ното на него село Гложене 
и река Черни Вит той осно-
вава света обител в името 
на Свети Георги Победо-
носец, чиято икона носи 
със себе си. Поверието 

разказва как иконата по-
стоянно изчезвала от ма-
настира и монасите я на-
мирали на близкия хълм. 
Те протълкували това като 
божи знак и в края на XIV 
век построили там нов ма-
настир, където се намира 
и до днес.

на стр. 7 
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От стр. 1 фОРУм ПО 
РОДОЛюБИЕ

Това са известните факти от живота на Г. 
Бенковски, фиксирани във всички учеб-
ници. Малко се знае за личния живот 

на апостола, за невероятното му излъчване, 
за почти мистичната му обаятелност и влия-
ние сред населението. Те са останали в стари-
те книги и спомени, до които рядко някой днес 
се докосва, в записките на съратниците му и в 
народната памет. Тези източници ни показват 
един друг Бенковски, земен и естествен, бохем 
и авантюрист до мозъка на костите си. 

Големият български историк, публицист и из-
следовател на Априлското въстание Димитър 
Страшимиров го характеризира по следния на-
чин: „Гаврил бил левент, хубавец, но бил буен, 
духовит и своенравен. Бил твърде горделив и 
салтанатлия..., охотно дружил с бейски и бо-
гаташки момчета, водел разпуснат живот, 
на който не липсвали и хайманешки авантю-
ри“.

Ето някои от тези „хайманешки авантюри“.
Първата е свързана с обета, даден от Геор-

ги Хлътев, да не се прекланя пред турска гла-
ва. Търгувайки по далечните краища на Ос-
манската империя, той от време на време се 
връщал и в родната си Копривщица, за да се 
види с близките си и да се похвали с успеш-
ния си бизнес. При едно от тези завръщания 
той бил обиден жестоко от турците и в душа-
та му закипяла мъст. Поседял Гаврил в родна-
та си къща и когато тръгнал отново на гурбет, 
яхнал гиздав и скъп кон, и както подобава, по 
тогавашния обичай, поискал на изпращане да 
му свири селската циганска музика. Това обаче 
било привилегия, присъща само на богатите и 
заможни търговци. Намерили се честолюбиви 
копривщенци, завидели на тарикатлъка му и 
пратили по него заптиета, които го затворили за 
няколко часа в конака. Когато го пуснали, вече 
се мръквало. Засрамен, Гаврил не пожелал да 
се върне у дома си за през нощта и потеглил 
същата вечер на път. В душата му обаче засед-
нала жестока закана да мъсти на турците, до-
като е жив и да се не връща в родната си къща, 
докато не стане достатъчно силен, за да си 

отмъсти. А от тая закана до 
мисълта за бъдещата рево-
люция има само една крачка.

Една от най-тъмните стра-
ни от в живота на Гаврил 
Хлътев в Ориента е друга-
руването му (около 1870 г.) с 
двама прочути разбойници-
арнаути: Сюлюман и Юсин. 
Те имали свои чети от бълга-
ри и турци, които обирали и 
убивали търговците по пъти-
щата. Когато узнавали, че 
някой търговец ще пътува 
някъде с пари, те го обажда-
ли на шайките, които го оби-
рали, и ако им се противел 
– го убивали. По едно време 
убили местен копривщенски 
първенец и за да не попаднат 
в ръцете на турците се заски-
тали по Мала Азия. Там те се 
запознават с Г. Хлътев. Той ги 
водил по разни кафенета и ги 
препоръчвал като наемници 

за „специални поръчки“. Другарите му си спом-
нят за него, че бил опознал всички вагабонтски 
краища на Цариград като дланта си. Навсякъ-
де, където имало опасни и рисковани работи, 
той бил в центъра. За да скрива следите си от 
властите, Гаврил често сменя местонахожде-
нието си, професиите си и дори и народност-
та си. Подобно на Левски, той е ту търговец, ту 
ходжа, ту турчин, ту персиец, ту русин. По едно 
време в Смирна дори бил гавазин (телохрани-
тел) на персийския консул. През 1875 г., заедно 
със Стоян Заимов и Иваница Данчев, Гаврил 
Хлътев се заема да осъществи плана от Старо-
загорското въстание през 1875 г. за убийството 
на турския султан Абдул Азиз. Макар и офици-
ално да е само помощник на Заимов, като опи-
тен в конспирацията, той веднага се превръща в 
пряк организатор на атентата. Наема една стая 
на втория етаж на хотел „Италия“ на главната 
улица в Цариград и търпеливо изчаква удоб-
ния момент за убийството. Очаквало се Абдул 
Азиз да мине по улицата, пътувайки от двореца 
„Долма Бахче“ към стария Стамбул. Тук трябва 
да отбележим, че българските революционери 
никак не били оригинални в тази си идея. Още 
от времето на Гръцката завера от 1821 г. (осво-
бодително въстание,което след дълги борби и 
намесата на европейските сили довежда през 
1828 г. до основаването на независима гръцка 
държава), гръцките революционери също пла-
нирали да подпалят Цариград, да изгорят арсе-
нала, да съсипят флотата, да убият султана, да 
умъртвят министрите му и да съсекат жестоко 
мюсюлманското население. Плод на револю-
ционен романтизъм, тези действия естествено 
не биха могли да катурнат Османската импе-
рия и винаги са завършвали не само трагично, 
но често и комично. 

Така станало и с нашите хора. Четата разде-
лила Цариград на участъци. Купили барут, при-
готвили запалителни вещества, но парите не 
стигнали за закупуване на пушки и револвери. 
Очаквало се Революционният комитет в Буку-
рещ да ги изпрати по куриер. Те обаче не дошли 
и работата замръзнала. С това цялата афера 
се провалила и Цариград бил спасен. Впрочем, 

един от най-видните дейци на Българския ре-
волюционен комитет и най-активен участник в 
Старозагорското въстание Стефан Стамболов 
също бил привърженик на идеята за убийството 
на султана. През лятото на 1875 г., на път за Ста-
ра Загора, той спрял за два дни в Цариград. Тук 
се срещнал с един черногорски капитан, който 
му казал, че има на разположение 2000 черно-
горци и му поискал 1500 лири, за да ги въоръ-
жи. Тези 2000 момци, според капитана, щели 
„да обърнат Цариград на пух и прах“. БРЦК в 
Букурещ не е могъл да внесе такава сума и, 
разбира се, Цариград отново бил спасен. След 
разгрома на Старозагорското въстание, в Гюр-
гево (Румъния) се създава нов български рево-
люционен комитет, който си поставя задача да 
организира ново въстание през април 1876 г. 
Това наложило на Гаврил Хлътев да се завърне 
във Влашко. Той обаче нямал паспорт. 

 
Тук се намесила съдбата 
и не само му поднесла паспорт,
но и му дала друго име,
 

с което той  остава известен в историята – Бен-
ковски. Името не е просто случайност. То при-
надлежи на един полски патриот, който за това, 
че стрелял по варшавския губернатор – русин, 
бил заточен до живот от руското правителство 
на остров Сахалин. Полякът успял да избяга 
от каторгата и се озовал в Япония. Тамошни-
ят френски посланик го взел под своя защита 
и му дал френски паспорт с името Антон Бен-
ковски, за да се върне с него в Европа. В доку-
мента се сочело открито, че той е полски еми-
грант. Поради това Антон Бенковски си избрал 
Турция за ново местожителство. По неписано 
правило там противниците на Руската империя 
не се преследвали. На път за Цариград, Антон 
Бенковски пристигнал в Диарбекир, където се 
срещнал случайно със Стоян Заимов. Като 
участник в Хасковския таен революционен ко-
митет, през 1873 г. той е заловен и заточен тук. 
Заимов обаче също имал намерение да бяга 
от каторгата и предложил на Бенковски да му 
отстъпи френския си паспорт, а той да му по-
могне да си извади турско тескере. Бенковски 
се съгласил и продал паспорта на Заимов за 5 
лири. С тоя паспорт Заимов успял да избяга в 
Румъния през 1875 г. 

Когато след неуспеха на атентата срещу сул-
тана Гаврил Хлътев тръгнал към Влашко, За-
имов му дал паспорта на А. Бенковски и така 
той бил принуден да замести своята българска 
фамилия с полска. Как обаче Антон станал Ге-
орги, както той е известен в историята, съвре-
менниците му мълчат. Впрочем тогавашните 
турски паспорти много лесно можели да се 
фалшифицират, така че дори и самият апостол 
много лесно би сторил това, в случай че не е 
харесвал името Антон.

По характер Бенковски бил горд и дори над-
менен. Предпочитал да гладува три дни, откол-
кото да се помоли на някого. Вярвал в своята 
непогрешимост, обичал да командва и да при-
казва, но не обичал да му противоречат. Имал 
естествена дарба на водач. Не случайно успял 
да измести от ръководството на Четвърти рево-
люционен окръг Панайот Волов.

А сега за една друга страна от биографията 
на революционера. 

Хаймана, бохем и 
авантюрист, с невероятно 
излъчване, с мистична 
обаятелност сред 
въстаналото население

Георги Бенковски (ис-
тинско име: Гаврил Гру-
ев Хлътев) е роден око-
ло 1843 г. в Копривщица. 
След смъртта на баща 
си, още в ранна младежка 
възраст става абаджия 
и терзия, за да се изхран-
ва и търгува и пътува в 
различни краища на Ана-
дола. 

Член е на Гюргевския 
революционен комитет. 
Заедно с Панайот Во-
лов е избран за апостол 
на 4-ти революционен 
окръг. 

Хвърковатата чета, 
с която обикаля целия 
район, мобилизира и мо-
тивира много въстани-
ци и играе централна 
роля във военните дей-
ствия. След жестокото 
потушаване на въста-
нието Бенковски с ня-
колко революционери се 
оттегля в Стара пла-
нина. След 10 дни мъчи-
телно скитане групата 
е предадена на турската 
власт, която организира 
засада на река Костина, 
близо до село Рибарица, 
Тетевенско. Там Бенков-
ски е убит. Сн. Паскал Себах
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На стр. 7

Да разгърнем обемистата 
„История на Априлското въста-
ние“ от Димитър Страшимиров, 
написана през 1907 г. Когато го-
вори за целите, които апостоли-

те на въстанието са си поставили, той пише: 
„По-първите хора, надъхани от идеологията на 
Каравелова и на Ботйова, не мислеха само да 
открехнат от гърба си чуждото иго, но ламтяха 
дори за республика и комуна“.

Доста странна формулировка! Страшимиров 
обаче не привежда почти никакви данни, за да 
докаже твърдението си. Малко повече инфор-
мация намираме в една още по-стара книга, 
написана и излязла от печат под формата на 
записки пет години след въстанието – през 1881 
г. Авторът Атанас Шопов е личен помощник 
(нещо като адютант) на Бенковски*. Той пише 
„записките“ си под формата на дневник веднага 
след потушаването на въстанието – между 15 
септември и 16 ноември 1876 г., когато споме-
ните му са били доста свежи. Така че можем да 
му вярваме. Наред с описанието на въстанието 
в Панагюрище, авторът описва и някои от дей-
ствията на Бенковски по време на краткото му 
властване в града. Като преценил, че новата 
власт се нуждае от място, откъдето да се насо-
чва и управлява населението, войводата просто 
изгонил собствениците на няколко частни къщи 
и ги превърнал в обществени. Най-хубавото 
здание в Панагюрище – къщата на хаджи Лу-
кови, била реквизирана за седалище на т.нар. 
Временно правителство, т. е превърнала се в 
Правителствен дом. Временното правителство 
се състояло от членовете на революционния 
комитет: Найден Дринов, Симеон х. Кирилов, 
П. Бобеков, Филип и Петър Щърбанови, Тодор 
Влайков, Захари Койчев, Марин Шишков, Кр. 
Гешанов, Ив. Джуджев, Искрю Мачев. За да се 
внуши респект към новата власт, над Прави-
телствения дом било поставено въстаническо 
знаме, а пред вратата, като истински съвремен-
ни гвардейци, се наредили накипрени с гиздави 
въстанически униформи стражите.

Така се родила новата държава 
и Бенковски и сподвижниците му 
започнали да я управляват.
 
Най-напред Временното правителство по-

ставило стражи на изходите от селото, за да 
се защитят жителите му от евентуални напа-
дения на турците. След това, пак с тази цел се 
погрижили и за въоръжението на населението. 
После била създадена Хвърковата чета, която 
трябвало да разбунтува и селяните от околните 
села, за да може въстанието да продължи по-
дълго. Независимо от тези мерки, животът си 
продължавал и трябвало да се мисли и за това 
какво ще се яде и пие.  Тук, Бенковски направил 
някои важни „реформи“, каквито никой преди 
него не бил дръзнал да стори. Той извършил 
революционна конфискация и национализация 
на собствеността на панагюрци. Всички домаш-
ни животни – овце, козе, говеда, кокошки и др. 
били преброени, заведени на отчет и станали 
обща собственост на въстаниците. Дали живо-
тинките са били събрани на едно място е трудно 
да се предположи – едва ли биха се намерили 
толкова големи обори, конюшни, кокошарници 
и др. Важното е, че така била създадена една 
„Обща бачия“ начело с „особено началство“. То 
се грижело за стопанисването на животните, за 
изхранването им, за преработката на добитите 
продукти, както и за заколването на някои от до-
бичетата за храна на въстаниците.

Всъщност това бил един особен кооператив, 
в който продуктите и суровините били общи, 
трудът също бил общ, а потреблението било 
раздавано на всички по равно. Пресилено е да 
се мисли, че Бенковски е познавал комунисти-
ческия постулат за превръщането на частната 
собственост в общонародна. Действията му 
били продиктувани по-скоро от необходимост-
та да се изхранят четниците и въстаниците в 
следващите горещи дни на борбата. Както и да 
е, тази му „реформа“ във всички случаи е сра-

ботила и е имала успех. Явно тя е изиграла сво-
ята роля точно когато трябва и където трябва, 
защото никъде в документите на въстанието не 
се говори за гладни революционери и четници!

Още по-любопитна е историята с парите за 
пазаруване. Оценил заедно с останалите апо-
столи тяхното огромно значение при набавяне-
то на оръжие при подготовката на въстанието, 
в условията на неговата победа, Бенковски 
се разпореждал с парите като в комуна. Той 
просто ги извадил от употреба и разпределил 
общественото благо на базата на комунисти-
ческия принцип „всекиму според потребности-
те”! Бенковски разделил стоките на два вида 
– най-необходими и допълнителни. Ежедневно 
използваните хранителни стоки се раздавали 
безплатно на населението. „За месо пари не се 
даваха, хлябът се не продаваше, всичко беше 
без пари“ – пише А. Шопов. За другите стоки, 
ръководителите на въстанието издавали спе-
циални „записки“, които играят роля на пари. С 
тях гражданите купували необходимите им сто-
ки.

Лъжете се обаче, ако си мислите, че със „за-

писките“ всеки си е купувал толкова, колкото си 
иска. Това било невъзможно, защото в тях се 
означавало точно „що, кому, от кого и колко да 
се даде“, като единственият критерий е бил как-
ви са потребностите на съответния гражданин. 

За съжаление „панагюрското царство“ продъ-
лжило само десетина дни и не могло да оформи 
ясно своята икономическа структура на базата 
на социалното равенство. Иначе какви ли още 
реформи щял да приложи Бенковски в револю-
ционното си царство!

  

-------------------
Цветана Кьосева е доцент по история. Работи 

като зам.- директор на Националния исторически 
музей. Преподавател по музеология в Нов български 

университет и в Софийския университет „Св. 
Кл. Охридски». Автор е на в монографии, над 100 

публикации в научни издания у нас и в чужбина и на 
повече от 150 научнопопулярни статии. Член е на 

международната организация на музеите - ИКОМ, и на 
Българския национален комитет на ИКОМ.

В ръкописната си авто-
биография знаменоската 
на Априлското въстание 
казва, че сполучила да 
обикне войводата, но не-
знайно защо при отпечат-
ването този пасаж отпа-
да

Григор Николов

Райна Княгиня, която уши-
ва знамето на Априлското 
въстание, била влюбена в 
своенравния хъш Георги 
Бенковски. Историята е до-
ста смущаваща, като се има 
предвид патриархалното 
семейство на Райна Попге-
оргиева Футекова, както е 
истинското й име. Майка й 
Нона живеела с надеждата 
Райна по-скоро да свърши 
училище, за да й прехвърли 
някои от многобройните си 
домакински задължения. 
Според нея било немислимо 
младата българка от нейното 
време да не знае да готви, да 
плете чорапи, да тъче платно 
и сама да не може да го ушие. 
Баща й пък, сам свещеник, 
не научил само десетте божи 
заповеди, но подпомагал и 
създаването на училища в 
Панагюрския край. Райна 
била изпратена в училището 
към женския метох, където й 
преподавала някоя си Ели-
савета, била доста ученолю-
бива и когато панагюрските 
нотабили решили да я из-
пратят в училището в старо-
загорското село Железник, 
противно на приетите прави-
ла, не баща й, а майка й люто 
се противопоставила. Тогава 
майки на нейни съученички 
се нахвърлили върху Нона с 
молба да я пусне да учи. Как-
то става само в женска сва-
да, никой не гледа логиката, 
важи принципът на мнозин-
ството и така 13-годишната 

Райна тръгнала за Железник, 
това училище имало славата 
на най-образцовото в Бълга-
рия. След като изкарала там 
пълни 4 г., се върнала в Пана-
гюрище и станала учителка 
срещу 2000 гроша годишна 
заплата и в неделя, вместо 
да ходи на традиционните 
хора на мегдана, Райна четя-
ла вестника на Раковски „Ду-
навски лебед“ . 

Една вечер в края на март 
1876 г. неочаквано в дома на 
поп Георги пристига пратеник 
на гражданството с молба 
Райна да се яви в дома на 
един от учителите. Там тя за-
белязала една личност, която 
се горещи повече и спори, та 
надвиква всички. Когато го 
попитала кого има честта да 
види и откъде е родом, непо-
знатият отговорил: „Положи-
телно да ти кажа за това не 
мога, но приблизително - аз 
съм този, който знае всичко, 
и не знае нищо, който бива 
навсякъде и никъде, гово-
ри за всичко и за нищо, т. е. 
аз просто съм бунтовник, а 
ако искаш, и апостол, който 
проповядва на народа да се 
подготвя, защото скоро ще 
настъпи денят, когато турците 
ще ни нападнат неочаквано и 
ще ни изколят като овци.“ По-
сле призовал присъстващите 
да се откажат от себе си и да 
се принесат жертва на олта-
ра на родината. 

Райна попитала какво 
може да принесе
самата тя 

в битността си на жена. Бен-
ковски (именно той бил „го-
рещата личност“), без много 
да се церемони, отсякъл: „На 
теб се възлага длъжността да 
ушиеш знаме за българските 
юнаци!“ Райна се опитала да 

се измъкне, че друг път не е 
шила подобно нещо и трябва 
да се съгласят родителите й. 
Хъшът обаче съвсем нямал 
намерение цялата работа да 
се разчува и заявил: „Няма 
мама, няма тати. Един път ти 
знаеш тайната - ти трябва да 
ушиеш знамето.“ И посочил 
револвера на кръста си.

Целият този разговор 
описва самата Райна Кня-
гиня в автобиографията си, 
издадена в София през 1935 
г., но писана през 1876 г. в 
Русия. Само че и това не е 
цялата истина - българска-
та княгиня била влюбена в 
Бенковски, дори „сполучва 
да го обикне, но се задово-
лила само с туй да копнее и 
страда тайничко“. Тези факти 
съдържа ръкописното „Из-
влечение от биографията 
на Райна Княгиня“, което се 
пази в Историческия отдел 
на Народната библиотека в 
София. Въпросните пасажи 
обаче отпадат от издадената 
автобиография. 

Бенковски често 
посещавал дома 
на Райна 

Веднъж в стаята остана-
ли само тя и той. Войводата 
взел кандилото, сложил до 
него кръст, изправил сабята и 
казал: „Аз ще говоря клетва, 
а ти ще повтаряш!“ И започ-
нал: „Райна се задължава да 
изпълнява всички заповеди 
на комитета - да пази тайна-
та, да проповядва въстание-
то и да ушие знамето.“ 

Имало е два проекта 
за знамето на Априлско-
то въстание. Единият е на 
Иванчо Изографина от с. 
Баня, който го е нарисувал на 

Райна Княгиня "сполучила
да обикне войводата"

(Със съкращения)



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5Най-голямата идея в 
пътя на човечеството 
е идеята за Възкресе-

нието. За възкресителна сила 
в  древното минало се е смята-

ло докосването с кадуцей, жезъл. Чрез това 
външно магическо въздействие се е активи-
рала вътрешната Първична енергия в чове-
ка, наричана още Кундалини. Докато сега в 
новата епоха на Водолея това може да се 
постига без тази външна „запалка” за събуж-
дане на човешката божественост. За да го 
постигне, той има всичко необходимо, прите-
жава всички атоми и енергии от сътворение-
то на света, казва мъдрецът Ваклуш Толев. 
Само му трябва дерзанието да ги събере в 
едно и да твори нови реалности. Не да отра-
зява като огледало Онзи, Който е жив в него, 
а като събуди в себе си Кундалини и Го въз-
креси. Този акт има същността на причастие 
с новото знание, изграждащо нов мироглед, 
ново поведение, нови пътища и новоосвете-
ни домове на Мъдростта. Но овладяването 
на това ново знание не бива да преминава 
в своеволие и самодоволство, в отчаяние, 
самосъжаление, колкото и труден да е този 
път. Но ако човек съзнателно ползва еволю-
цията, както направи Сизиф, все някога чрез 
принципа на прераждането и кармата ще 
издигне камъка. Ще разбере, че  неговият 
труд не е безсмислен, че няма страдание, а 
развитие. Че има знание, което освобожда-
ва. А най-голямото знание е в Христос, който 
е и Пътят, и вратата, през която се влиза в 
еволюционната потреба. Това е Пътят на це-
лесъобразителността,  преминаваща и през 
много Голготи, които трябва да се извървят. 
И не толкова е важна наградата, оздравява-
нето в този път, а самото вървене в крак с 
еволюцията, в освобождаването на кармата. 
За да изживее себе си в Христос, да сложи 
своята жива същност във Вечно Живия. Това 
е живота в Христа. Истинското Възкресение. 
Защото Той възкръсна, за да даде закона за 
съвършенството. За да имаме Неговия при-
мер, за да възвиси човешката природа, да 
можем да я одухотворяваме и овладяваме.

Нашият Бог Иисус Христос не възкръсна, 
за да остави след себе си само една теория, 
а да ни остави завета на Любовта и форму-
лата: „И така, бъдете съвършени и вие, както 
е съвършен вашият небесен Отец!” /Матей 
5:48/. Да ни остави едно ново познание как 
да осветяваме, да одухотворяваме материя-
та, да излизаме от нейния „гроб”, да се осво-
бождаваме от преходността си, да осъзнава-
ме своето сътрудничество в мировата отго-
ворност. И с тази отговорност за будност да 
можем да се освобождаваме без болка и ос-
кърбление от нашата суетност,амбициозност, 
от кумирите, от заблудите. От диоптрите на 
социалните и религиозните очила. От всич-
ко старо. Но и да виждаме с вътрешното си 
зрение, като започнем да отваряме шестия 
си енергиен център/чакра/ - третото око, 
в което се намира Мъдростта за светител-
ството. Като започнем да издигаме своята 
вътрешна сила, Първичната божествена 
енергия Кундалини, навита на спирала в на-
шия сакрум /опашната кост/. Но когато я съ-
буждаме противоестествено чрез алкохол и 
наркотици, се стига до много изкривявания 
и аномалии. Повечето случаи на самоу-
бийства и самозапалвания са именно в 
резултат на такова изкуствено издигане 
на  Кундалини. Връщането назад в минало-
то, към старото познание, също предизвиква 
много негативи, също и голяма болезненост, 
защото посоката на въртене в енергийните 
центрове /чакри/ се обръща обратно. Много 
често, казва Ваклуш, се практикува издигане 
на Кундалини чрез упражнения и други сис-
теми, боравещи с астрално-етерни енергии 
/Ци, Прана/. Докато духовната сила Кунда-
лини ползва само духовни, мисловни, мен-
тални енергии, като Словото. Затова Хрис-

тос казва, че се очистваме чрез Словото Му. 
Защото словото, думите са вид вибрация, 
която задвижва и освобождава енергията 
на съдбата. То е свързано и със знанието, 
че имаме  в себе си Дара Христов, Силата, 
която задвижва нашите центрове /чакри/, 
докато външните упражнения само ги гал-
ванизират, припомня Ваклуш. А овладелият 
магичната сила на словото и мисълта може 
вече отговорно да овладява мозъчната, кле-
тъчната си химия, както и делата си. Затова 
именно сега в Петата духовна вълна на Мъд-
ростта се обработва ларингса, отговорен за 
жизненоважните процеси, като дишането, 
говоренето, за да може да пропуска само 
светлите вибрации на доброто слово. Това е 
така наложително, защото само Словото 
събужда Дара Христов, Божието Дихание 
в нас. Затова Христос казва, че Той  е жи-
вият хляб, слязъл от небето, и който яде от 
тази плът и пие от Неговата кръв ще живее 

вечно /Йоан 6:51/.

Един ден, когато хората овладеят енерги-
ята на Божието Слово, казва Бейнса Дуно, 
придобият правата, положителна мисъл, 
няма да имат днешните нужди. Сами ще 
си създават светлина, топлина, електриче-
ска енергия. С мислите си ще се движат от 
едно място на друго, няма да се нуждаят от 
превозни средства. Но преди всичко човек 
трябва да се домогне до живия хляб, кой-
то се крие в Словото Божие. Тогава може 
да прави хляб и от камъни. Така както 
Христос наситил  с пет хляба и две риби 
повече от пет хиляди души и така преда-
де учението за вечния живот, за който  е 
необходимо да се „яде” Неговата плът /
Словото/ и да се „пие” Неговата кръв /
подходящата словесна ритмичност/. Този 
жив хляб, слязъл от небето е Самият Хрис-
тос, Неговото Слово, и който яде от тоя хляб 
за живота на света, ще живее до века, се 
казва в Йоан 6:51. Защото е една висша ду-
ховна материя, от която могат да се извадят 
екстракти за поддържане на човешкия живот. 
Един мощен щит за всички, които уповават 
на Него. /Пс.18:30/. Защото Господните думи 
са чисти думи, като сребро претопено в пещ 
от пръст пречистено седем пъти. /Пс.12:6/. 
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-
остро от всеки меч, остър и от двете страни, 
пронизва до разделяне душата и духа, ста-
вите и мозъка, и издирва помислите и наме-
ренията на сърцето…” /Послание към Евре-
ите 4:12,13/. Дори Бог е възвеличил Словото 
Си, повече от цялото Си име. /Пс. 138:2/.

Няма по-хубаво нещо за човека от това, да 
слуша Словото Божие. То е насъщният хляб 
за душата, от който тя се нуждае всеки ден, 
става мощна, велика. Но тъй като нямаме 
Словото, затова имаме конфликти, противо-
речия за хляба. В бъдеще, обаче, ценните 
монети ще бъдат – всичко правим  „За Бога!” 
и каквото имаме да бъде на разположение 
на Бога. Всичките ни дейност, дарби, сили да  
се употребяват за Слава Божия. Тогава няма 
да има нито гладни, нито болни, нито бедни, 
защото, каквото е на Бога, е и на човека, ра-
ботещ за Него, твърди Бейнса Дуно.

В това време на просветлено съзнание ще 
се знае, че Този, Който пребъдва в нас, Той 
върши делата./Иоан 14:10/. Че Той ще помог-
не на човека да осъществи своето предназ-
начение да създаде културата на бъдещите 
богове. Въпреки че този път сега преминава 
през най-драстичното еволюционно тран-
сформиране. Но пък няма Възкресение без 
Голгота и сега идва точно това време, епо-
хата на Огъня. По реда, по който е устроен 
човека, така и той първо изявява материя-
та /земята/, после водата /астрала/ и накрая 
ума /Огъня, Божието Дихание/. Затова сега 
е време за огнено изцеление. Нито водата, 
нито въздухът могат да заменят крилата на 
огъня. За тях катастрофата на цели матери-
ци е неумолима и неотложна. Но познаване-
то на огнената мощ и разбирането сроко-
вете на нещата е признак за просветление 
на съзнанието, както се казва в параграф  
188 на Агни-йога.

Лияна ФеРОЛи

Божието Слово е висша 
духовна материя, която 
води до вечен живот
Да сложим своята 
жива същност във 
Вечно Живия.
Това е живот в 
Христа
Възкръснал е всеки, 
който е изживял себе 
си в Христос

Със Словото, едно от лицата на Бога, 
са създадени светът  и животът.
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ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Сла-
вейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. 
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е 
натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва 
от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са по-
добни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържа-
ние на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с 
приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с ниска степен на 
окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане 
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 
и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отно-
шение на почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара произ-
водителите да не използват изкуствени торове. 

Тел. 0877 309 954; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

Биодинамична 
характеристика 
за м. май - 2014 г.

Много важен месец за земеделието и  като начало 
на активна дейност във фермите и като период на 
първата реколта за годинаята от плодове и зеленчуци. 
Независимо, че Слънцето е в Овен до 14 май, едва от 
5 май ще започне леко затопляне на Земята. Ще има 
много резки промени на температурата, тъжни и сиви 
дни, водещи до депресия. Причини за това са  позицийте 
на планетите, активността на Марс от дългия му престои 
в студената Дева и Уран в Риби. Около 7 май очаква ни 
захлаждане и бури.

Основните катаклизми са причигени най- много от 
феномена “Рижа Луна”, който тази година започва от 
29 април до 28 май. През този период властват тримата 
ледени светии - св. Мамерт, св. Панкрас, и св. Сервес. 
Най-критичният период ще е от 10 до 13 май, след което 
се очаква истинско майско време и отново промени в 
самия край на месеца.

За сейтбата на различни култури и работа с тях има 
достатъчно благоприятни дни. Имате ли възможност за 
избор винаги  работете в дни с три звезди. За цветни 
растения - дните на Близнаци - 3, 4, 5, и 30 след обяд 
и на Везни - на 14 май. За листни растения - дните на 
Скорпион 15 и 16, на Риби - 23, 24 май. За плодни рас-
тения - дните на Лъв - 7, 8, 9. За кореноплодните - дните 
на Козирог - 19, 20 май. Останалите дни също могат да 
се ползват, макар и с не максимален ефект. Избягвайте 
неблагоприятните дни, които през май са малко - 8 май 
и късния следобед на 25 май.

Доастатъчни са и дните за работа с компостната 
купчина и най - важно имаме достатъчно дни за про-
летно подхранване на растенията. Готовият компост из-
ползваме на различни лехи според импулсите:  на 4 май 
за цветни растения, на 9 за плодните, на 14 - за корено-
плодните и на 31 до обяд пак за кореноплодните, а след 
обяд за цветни растения. Нужно е до края на май да се 
прпиключи с компостната купчина за да може есента до 
основното подхранване да имаме качествен компост. 
През юни започваме новата купчина за пролет 2015 г.

За гарантиране на успех през тозе динамичен и пълен 
с изненади месец трабва да отговорим с точност и 
динамичност на нашата дейност.

Много важно е за пчеларите точното време за 
изпепеляване на акара Вароа и ръсене на пепелта в 
кошерите. Една солничка с диаметър 4 см и височина 
6 см пълна с протрита и суха пепел от дърва и изгорели 
акари / една чаена лъжичка/ са д0остатъчни за 25 пчелни 
семейства. Точното време е от 19 ч. на 27 май до 15 ч. 
на 30 май.

Пожелавам успех на всички трудолюбиви стопани!
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СВЕТЛИНА
В  мРАКА

    
Разказ 
от Мариана ПРАМАТАРОВА

РОДИНАТА

Нощта спусна своя виолетов шал над Па-
нагюрище. Ароматът  на цъфнали люляци се 
носеше над пенливата река и двора на Футе-
кови. Райна обходи с поглед  цветните лехи с 
градински лалета, които бяха събрали листен-
цата си за сън и зави покрай чемшира. Изкачи 
стълбите и влезе в подредената стая. Запали 
кандилото. Толкова топлина и слънце имаше в 
тази стая – като в душата й. 

МОЛИТВАТА

Коленичи пред иконата, прекръсти се и шеп-
нешком произнесе молитвата си. Молеше се за 
него, за себе си, за всички...Погледът й гореше. 
Като кандилото. Като миналото. Като настоя-
щето. Като тревожното бъдеще. И жадуваше. 
И мечтаеше.

ЛЮБОВТА

Тя знаеше, че той ще дойде. Чакаше го. И 
той дойде. С пролетния вятър, с нощта, с бле-
дата луна и копнежа. Видя  в очите му  буйни 
огньове, но тя не се изплаши. Вярваше му. Той 
беше Войводата, тя – Княгинята. Отвори дола-
па и му показа ръкоделието си. Светинята гре-
еше. Мъжката му длан погали зеленото сукно 
със златни букви. Ръцете им се срещнаха в ме-
котата на коприната. Той бързаше. Тръгна си. 
Тя влезе в долапа и продължи да шие. 

СВОБОДАТА

Конете пръхтяха, галопираха. Княгинята на 
българската революция развяваше  знамето 
редом до Войводата. Сияеше от щастие. Той 
летеше и искаше да бъде свободен.Тя гордо 
носеше знамето с  паметните слова „Свобода 
или смърт”. Той запали в сърцето на тирани-
на „ такава люта рана, която никога няма да 
зарастне”, тя запали копнежа по свободата в 
сърцата на хората. Той искаше да живее сво-
боден, тръгна и не се върна. Копнежът за огън 
опари младото му сърце. Тя остана да се  грее 
на опушено огнище, с кървящо сърце и изсти-
нали длани. Панагюрище гореше. Като факла. 
На кладата изгоря една надежда. Но мечтата 
й да живее свободна се сбъдна. И Светинята 
оцеля.
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СТРАНИцА 
НА 
ЧИТАТЕЛИТЕ

Конкурсът е за есе и мул-
тимедия в две възрастови 
групи.Организиран е от ре-
гионална библиотека «Лю-
бен Каравелов» гр.Русе. 
  В надпреварата за при-
зовите места участваха 68 
автора от цялата страна. 
  Жури в състав: Крум 
Гергицов - председател 
и членове: Иво Братанов 
и Любомир Делиганев 
определи победителите. 
  Голямата награда на кон-
курса се присъжда на Живо-
дар Душков от Русе за есе-
то му «И сред каменната пу-
стош зашумяха букаци...». 
  І-во място за есе в ка-
тегорията над 19 години 
получи Мариана Прама-
тарова от Бургас за есе-
то-репортаж «Планината 

Странджа - минало, на-
стояще, перспективи». 
  С І-ва награда в катего-
рията за есе до 19 години 
е отличен Радослав Сма-
илов, а първите места за 
мултимедия по темата в 
двете възрастови катего-
рии са за Деница Мари-
нова и Николай Василев. 
  Наградите бяха обявени 
на 25 април 2014 година по 
време на юбилейна научна 
конференция «Любен Кара-
велов - писател, публицист, 
революционер, политик», 
посветена на 125 години от 
създаването на библиоте-
ката и 180 години от рожде-
нието на писателя-патрон. 
  Честито на победителите! 

КВАНТОВ ПРЕХОД

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА «ХУБАВА 
СИ, МОЯ ГОРО, ПРЕЗ ХХІ ВЕК»

      ////////////////// 
 
Къде изтича любовта след 
време? 
И кой я преобръща в 
безразличие? 
А тя е просто толкова 
потребна, 
вместо загнездящото се 
двуличие. 
 
Защо така менят се хората, 
като посоки на Халееви 
комети, 
в доверието,знаем,е 
опората, 
но се превръщат в някакви 
изметки. 
 
Дали пропада добротата с 
времето 
и стана вече м ай 
закономерност 
да я отнема то,отнема то 
и тя остава да звучи като 
поверие. 
 
 
///////////// 
 
Изстраданата обич не 
умира, 
дори и след раздялата 
живее, 
защото нещо продължава да 
извира 
в копнежа за човешкото 
спасение. 
 

Такава обич,знай,не се 
забравя, 
дори вината да е повече в 
единя, 
оставя истини,бразда оставя 
и светлина,след пошлото и 
тинята. 
 
Такава обич имах,станах 
остров, 
като скала съм здрава,като 
камък, 
до мене всеки да доплува 
може, 
но после да отплува пак 
нататък. 
 
Не съм гостоприемна аз за 
всеки, 
макар да съм спасителният 
пристан, 
дори да се надява отдалеко, 
че мога утре пак да го 
обичам. 
 
Защото аз съм синоним на 
чистотата, 
след много мърсотии 
оцеляла, 
но няма да отворя пак 
вратата, 
на спомена,когото съм 
огряла, 
 

И знам,оставам остров за 
завръщане, 
мнозина искат пак да ги 
погаля, 
но аз съм като нова-стара 
къща, 
обърната към новото 
начало. 
 
 
//////////// 
Хайде,обуй си старите 
обувки 
и да минем по старите 
улици, 
да си кажем слова без 
преструвки, 
да си спомним красиви 
измислици. 
 
После пак ще се върнем в 
сегашното, 
и ще бъдем все същите 
хора, 
ще се борим,без спиране,в 
прашното 
на деня,с натежала умора.  

 Росица Копукова, 
журналист, 

писател, астролог

ЕДИН МЪДРЕЦ

Един мъдрец сам може да си е компания,
особено, когато е поет – на Господа любимец.
Тогава всеки миг със себе си е жива рана,
и всяка дума е поръсена на водосвет, за всинца.

В живота си е сетна дупка на кавала –
със нея вятър вие или тихо свири.
Не е на прием в светла тронна зала.
По митинги не вика и не вдига гири.

В живота той е нечий верен бодигард.
Подсмърча в бедност, духа постна каша.
Дали е в село или в гетото на своя град –
с клошарите приятел е и с тях върви на паша.

ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ

Блъскам с юмруци вратите небесни.
Облак наднича и скрива природа.
Днес на  душата ми тук е свръхтясно – 
иска до рая да се поразходи.

Блъскам нахалос, светкавици роня.
Удрям със длан, гръмотевично викам.
Господ е яхнал крилете на коня,
прави от кал пребожествени цикли.

Блъскам с юмруци вратите небесни.
Чуваш ли, мамо, защо не отваряш!
Нямам приятели! Тук ми е тясно.
Търся вагона за звездната гара...

Купих билет, ще напусна земята.
Еднопосочен. За Рая и ада?
Свалят от кръста и косят с косата –
ходят Иссусовци, всекиму – Юда.

Не се подмазва, не лустросва богаташите.
Не черпи хората на власт и все си пати.
Не е от тях, върви със нас, със нашите,
които с вятъра гнезда и клони клатят.

Със празен джоб и скъсани подметки
той е с душа на кралска горда пеперуда.
Лети със птиците, не прави сметки.
И смятат го за луд. Щастлив от лудост!

ПРИКАЗКА С ГОСПОД

И баба има  приказка със Господ.
Отдавна имат се  и тачат с баба.
На дядо млад изгниха шепа кости.
На пет парчета баба чупи хляба.

Но пред Божич изгуби сетна сила,
смъртта сурвака я с метла  от троскот.
Тя цял живот бе стискала, пестила –
остана в къщата ни само Господ.

И всеки път от Него се отричах,
когато някъде отведе мама
и цялата тайфа бохеми – всички!
И други близки – малки и големи.

И хвърлях шепа пръст по Него дива.
Проклинах Го, направо бях Му бясна!
Но той си има Божа сраведливост
и ризата, що Му дарих, е тясна.

Първолета МаджаРсКа
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хасе. Платът е зелен, на него 
над гордо изправения лъв пи-
шело „Свобода или смърт“, 
а от двете страни „П“ и „О“ - 
Панагюрски окръг. Това знаме 
шие Райна. В другия проект 
на бял, зелен и червен фон 
български лъв е стъпкал тур-
ско знаме. Отгоре пак пишело 
„ Свобода или смърт“. Той е 
на Деян Белишки, но е отхвъ-
рлен от Бенковски.

Войводата решил знамето 
да се шие в къщата на Нейчо-
ви. Дал ключ от закътана стая, 
гергеф, конци и казал: „Докато 
шиеш знамето, стаята винаги 
да е заключена!“. Райна вре-
менно напуснала училището 
„по болест“ и отивала рано в 
къщата. Там я чакал Бенковски и двамата вли-
зали в тайната стая. Шиенето на знамето продъ-
лжило от края на март до 15 април. Двамата си 
говорели за бъдещата революция, свободното 
царство, за щастливото бъдеще при успех на 
въстанието. Малко преди знамето да бъде уши-
то, Бенковски решава да го пренесат в другия 
край на града, в къщата на Захари Койчев - там 
Райна ушила главата на лъва.

Освещаването на знамето става на втория 
ден от обявяване на Априлското въстание пред 
дома на Пенчо Хаджилуков, който панагюрци 
наричали „дворец“. Пред хилядното множество 
двама свещеници го ръсят със светена вода, 
Бенковски държи пламенна реч. Изведнъж мно-
жеството прави кордон и през него минава Рай-
на Княгиня. Тук летописецът ни е оставил един 
разговор между панагюрските зяпачки:

- Ха мари, тя нали беше болна.
- Не ма, тя беше на лекуванье. 
- Хич не е истина - добавила трета. - Тая патка 

е забъркала някоя каша. Я гледайте я, болна ли 
е? Тя е червена като пукел.

Райна се качва на трибуната, застава до Бен-
ковски и казва: „Войводо, понеже аз сама уших 
знамето, то сама искам да го понеса и да бъда 
войник в редовете на войниците.“ После целува 
знамето, целува ръката на Бенковски и застава 
до него отляво. След като преминала изнена-
дата, хиляди гърла ревват: „Да живее княз Бен-
ковски, да живее княгиня Райна! Честито ви цар-
ство!“ Дават на Райна кон, тя препасва сабята и 
револвера и шествието се отправя към долната 
махала на града. Понеже Райна сама не може 
да носи знамето, до коня върви въстаник, който 
прикрепя дървената дръжка. Павел Бобеков, по-
мощникът на Бенковски, не бил съгласен знаме-
то да се носи от жена, но Бенковски се налага.

Панагюрското царство трае 10 дни. Райна Кня-
гиня е арестувана от турците, но с намесата на 
чорбаджи Нестор е оставена в дома си. На 1 юни 
я откарват в пазарджишкия затвор. Турците я по-
срещат с възгласи: „Българската княгиня“. После 
е откарана в Пловдив. При разпита в конака вед-
нага след въпросите - тя ли е ушила знамето и 
предвождала ли е въстаниците - я питат за от-
ношенията й с Бенковски: „Истина ли е, че ти си 
била годена за Бенковски?“ и

„Обичал ли те е той?“, 

Райна отговаря, че никога не е била годява-
на, а на втория въпрос - че не знае, понеже е 
нямала разговор, а от неговите уста нищо по-
добно не е чувала.

После знаменоската се разболява и няколко 
дни е на границата между живота и смъртта. 
След като се свестява, един богат турчин я кара 
да приеме мохамеданството, за да я изведе от-
там и после да се ожени за нея. От затвора я 

избавят Макгахан, журналистът 
Юджин Скайлър и руският княз 
Церетелев - част от комисията 
за турските зверства по време 
на Априлското въстание. Любо-
питен е и фактът, че пред аме-
риканския кореспондент Мак-
гахан тя описва твърде нежно 
Бенковски - „висок, красив мъж, 
с руси мустачки и сини очи, крас-
норечив, с пламенно дар слово.“

След като е освободена от за-
твора, й предлагат да замине в 
Германия, Швейцария, Англия 
или Америка - където пожелае. 
Тя избира Русия. Предоставят и 
паспорт на чуждо име, тръгва за 
Цариград и оттам се озовава в 
Одеса, а после в Москва, където 

завършва акушерство. Връща се в Панагюрище 
през 1879 г., учителства две години в Търново и 
пък се прибира в Панагюрище. 

На 25 юни се жени за Васил Дипчев, участник 
във въстанието в Брацигово и кмет на Панагюри-
ще. През 1897 г. семейството се мести в София, 
а на следващата година съпругът й почива. От 
него Райна има 5-има синове: Иван, Владимир, 
Георги, Асен и Петър. Петър се застрелва 12-го-
дишен, като си играе с пистолет. Георги завъ-
ршва Морското училище, а останалите й синове 
- Военното, и стават офицери. След 9 септември 
1944 г. Владимир „изчезва безследно“, останали-
те са репресирани и дълго време прекарват по 
лагерите.

Райна Княгиня е основателка на Българския 
акушерски съюз. Живее на улица „Софроний 
Врачански“ 119 , а работи в кв. „Орландовци“, 
който от 1935 до 1938 г. е наречен на нейно име. 
Умира на 29 юли 1917 г.

Мнозина смятат, че „Извлечението към био-
графията на Райна Княгиня“ е писано от самата 
нея. Най-отдолу то носи подписа „Р“. Писано е 
през 1900 г. и е допълнено през 1904 г. По това 
време съпругът и вече е мъртъв и не бива да се 
пренебрегва фактът, че Райна Княгиня е искала 
да каже истината за ония дни и за отношенията 
си с Бенковски.

По време на въстанието Георги Бенковски пра-
ви своята Хвърковата чета, а след разбиването й 
заедно със Захари Стоянов, Стефо Далматине-
ца и отец Кирил тръгва към Румъния. Предадени 
са от дядо Вълю (Велю Стоилов - Мечката). При 
преминаване на моста на река Свинарица над 
Рибарица Бенковски е убит. Главата му е набу-
чена на кол и показвана в Орхание (Ботевград) и 
София. Накрая е захвърлена на пътя за Княже-
во. Малко преди смъртта си в Тетевенския бал-
кан Бенковски се открива пред Захари Стоянов, 
че истинското му име е Гаврил Груев Хлътев. 
Понеже това име никак не подхождало за во-
йвода, той взел името на полския патриот Антон 
Бенковски, който по времето на заточението на 
Гаврил в Диарбекир му отстъпил паспорта си.

Райна Княгиня сполучила
да обикне войводата

За кратко време съществували па-
ралелно два манастира (в селото и на 
хълма), свързани помежду си с изсечен 
в скалата тунел. Този проход е използ-
ван многократно от Васил Левски за 
бягство от турците. За съжаление ту-
нелът е затрупан от земетресение през 
1928 г.

По време на османското нашествие 
Гложенският манастир продължил да 
функционира, но изпаднал в тежко фи-
нансово състояние, тъй като изгубил 
собствеността си върху селата Малък 
извор и Гложене, дарени му още от 
княза. За да избегнат посегателствата 
на турците, монасите издигнали през 
XVIII век своя обител на висока, трудно-
достъпна скална тераса.

През късното Средновековие Гложен-
ският манастир съхранявал религиоз-
ните и духовни постижения на българ-
щината, но от многобройните старинни 
книги, пазени и преписвани в него, не 
оцеляло почти нищо.

Mонасите от манастира допринес-
ли много за развитието на училищното 
дело. Освен откритото още през XVII 
в. манастирско килийно училище били 
поддържани училища и в метоси в с. 
Малък извор и Ловеч.

Гложенският манастир е популярен 
още с укриването на Стефан Караджа, 
Ангел Кънчев, Никола Обретенов и дру-
ги български революционери.

През 1893 г. Васил Друмев, търнов-
ският митрополит Климент, получава 
от княз Фердинанд присъда да бъде из-
пратен на доживотно заточение в Гло-
женския манастир заради своя реч в за-
щита на православието. Васил Друмев 
е освободен след падането на прави-
телството на Александър Стамболов. 
Днес килията е превърната в музей, 
където могат да бъдат видени одежди-
те, с които Друмев е изпълнявал бого-
служенията, ранно печатно издание на 
Киевско-Печорското евангелие от 17 
век, Атонска икона направена от миди, 
ковчеже с обков от слонова кост от XVI 
век, в което се пазят мощите на вели-
кия мъченик Св. Георги Победоносец, 
Св. Яков и Св. Сава, както и много други 
предмети с религиозна и историческа 
стойност.

Гложенският манастир днес е дей-
стващ мъжки манастир и разполага с 
легла за 20-на посетители.

Св. Георги 
Победоносец 
– светецът на 
две религии

От стр. 1

Не се подмазва, не лустросва богаташите.
Не черпи хората на власт и все си пати.
Не е от тях, върви със нас, със нашите,
които с вятъра гнезда и клони клатят.

Със празен джоб и скъсани подметки
той е с душа на кралска горда пеперуда.
Лети със птиците, не прави сметки.
И смятат го за луд. Щастлив от лудост!
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ИК «НОВАТА цИВИЛИЗАцИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”,  
“Ориндж”,  “Сиела”,  “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и “Нова 
епоха”, както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“. 

Заповядайте във 

ВЕГЕТАРИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ 
НА „СЛЪНцЕ И ЛУНА”  
гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 18-Б 
гр. София, ул. „6-и септември” № 39   
(Малките пет кьошета)  

Винаги пресен хляб от лимец, камут и спелта!
Тел. за заявки и резервации: 
0897/094139 и 0899/138411

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина 

на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София 
тел. 0899/923378 и 0898/55080833

Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg 

Тракийските скални ниши са забележителни мегалитни паметници, които в България 
се срещат само в Източните Родопи.  Издълбани са в отвесни скали ниши с различна 
дълбочина и култово предназначение. Съществуват две хипотези относно предна-

значението им. Едната е, че имат култов характер, а втората – че са миниатюрни гробници, 
и докато в скалните гробници са погребвани по-видни личности, в скалните ниши са  по-
ставяни урните на обикновените хора. Често около скалните ниши в Източните Родопи се 
откриват скални гробници и скални светилища, които наподобяват животински и човешки 
фигури.
Вероятно с тези места са свързани и необикновени от съвременна гледна точка древни 
културни практики.
Тракийските скални ниши при село Дъждовница са впечатляваща атракция за туристите. 
Те наподобяват огромен фриз в скалите и въпреки че са трудно достъпни, е истинско пре-
дизвикателство за човек да се приближи до тях. Местните възрастни разправят на внуците 
си приказки за магически същества, наречени „Джинавис пенджери”, които се появяват в 
района на нишите. Древните траки също са вярвали в съществуването на музи, нимфи и 
демони.
Струва си да стигнеш до нишите на Дъждовница, защото траките са изграждали  светилища 
на места с пречистваща и зареждаща сила. Геофизичен анализ регистрира различни 
магнитни и енергийни аномалии в родопските скални светилища. Херодот нарича Родопите 
Свещената планина - пречистваща и зареждаща с живот, където лесно се общува с 
отвъдното и Космоса. През халколита в Източните Родопи се развива система от скални 
светилища, близо 100 на брой, с пътища, маркирани по скалите, които водят поклониците 
в правилната посока. Тази разработена в халколита светилищна мрежа продължава да 
съществува през бронзовата и желязната епоха, античността и Средновековието.
На мястото на някои от бившите светилища възникват нови духовни центрове. Наличието 
на толкова много скални ниши и светилища, основани в праисторията, рефлектира чак в 
епохата на класическа Гърция. Общо около 1500 е броят на документираните в Източните 
Родопи.

ФотограФии на тракийски светилища 

http://www.krasimirandonov.com/


