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чрез Христос, споделен днес; мирът от-
въд нашето разбиране, тоест един мир, 
който е много по-голям от нас самите. 
И само в този мир ние ще намерим се-
риозното в живота. 
Въпросът не е какво ще се случи, а какво 
ние ще направим за това. Съществе-
ната нагласа на всеки оцелял е да знае 
кои неща са важни за живота, и какво 
трябва да се промени. 

Възкръсналият Господ ни казва, че кога-
то коленичиш пред Бог, имаш силата 
да се изправиш пред всеки. 
Господ да ви благослови. 

 генерал-майор (ор) Румен 
Ралчев - GCTJ, СМТН
Член на Великия Магистериум 
на Ордена  
Носител на Великия Кръст на 
Храма на Йерусалим
Велик Приор I
Велик Приорат България

Скъпи Братя и Сестри, скъпи Постуланти, 
скъпи приятели и съмишленици,

Навсякъде около нас светът 
излъчва страх, омраза, 
войни и несигурност. През 

изминалите няколко месеца се случиха 
огромни сътресения – не точно на на-
шия праг, но това повлия на мисленето 
и реакциите на всички ни. 
Земетресението, цунамито и ядрена-
та радиация в Япония, конфликтите 
в Близкия изток и несигурността от 
предстоящите избори, продължаваща-
та икономическа криза хвърлят сянка 
над живота ни, тревожат ни и ни ка-
рат да се питаме какво ли следва. 
Това е един неспокоен свят, ние сме 
неспокойни хора и нашата основна за-
гриженост е оцеляването ни. Противо-
отровата на всичко това идва е в изра-
зяването на вяра, надежда, любов и мир 
в начина ни на живот. 
„Сериозен” е една много древна дума, 
която често възприемаме като отегчи-
телна и безинтересна. Всъщност значе-
нието й е „спокойно и мирно”. Мисля, 
че това е, което бихме искали да видим 
в днешния свят, у хората, които среща-
ме, и в нас самите. 
Думата „сериозен” идва от името на 
цар Соломон (на английски „solemn” 
– Solomon), третият цар на Израил. 
Той става цар след баща си, цар Давид, 
който е всичко друго, освен спокоен. Со-
ломон построи Храма на Йерусалим 
и създаде мирни територии – разшири 
Израил, включвайки в него повечето съ-
седни държави. 
Но след смъртта на цар Соломон те-
риториите стават пълноправни цар-
ства  и могъщи царе се възправят на 
троновете, забравяйки тихата и спо-
койна натура на цар Соломон. 
При коронясването на един такъв цар, 
царят на Моаб, се случва грозно въста-
ние  и царят казва на своите придворни: 
„Защо народите така яростно вражду-
ват и защо заговорничат срещу мен?” 
Въстаналите всъщност са търсели 
тихата и спокойна натура на богоиз-
брания единствен Соломон – но новият 
крал бил решен да бъде деспот. 
Спомнете си, че това става около 
1000 години преди рождението на Хри-

ста. Сега нека бързо да се „придвижим 
напред” с 3000 години, до съвременни-
те страни от Близкия изток, и нека 
видим египетския президент Мубарак 
и либийския президент Кадафи като 
самопровъзгласени царе, изричащи съв-
сем същите думи, като царя на Моаб: 
„Защо народите така яростно вражду-
ват и защо хората заговорничат срещу 
мен?” 
Отговорът, както тогава, така и сега, 
е същият. Хората искат свобода, мир, 
достойнство, човечност и справедли-
вост. 
Когато вникнем в историята на Близ-
кия изток отпреди 3000 години, тогава 
ще сме в състояние да разберем природа-
та на заробените днешни хора. Араб-
ските страни са преживявали смутове 
и конфликти още от времето на Авра-
ам и Мойсей.
Ние, в нашата история, с горчивина сме 
научили, че войната и конфликтите не 
определят кой е прав, а само кой оста-
ва. И именно този житейски факт ни 
се напомня днес. 
Ние сме останали, за да запомним. Ос-
танали сме, за да изградим бъдещето. 
Ние сме тези, които трябва да продъл-
жат. 
Ние трябва да съберем парченцата от 
един счупен свят, да възстановим онази 
тиха и мирна природа, която е основа-
та на обществото ни. 
Псалм 2, същият, цитиран от цар 
Моаб, продължава да ни казва как да 
направим това: „Бъдете мъдри, вие, во-
дачи на земята; служете на Господа, по-
кланяйте се с благоговение; благословени 
са, които се уповават на Господа”.
И тук е фокусът на днешното Еванге-
лие: ние, които сме останали, сме при-
зовани да бъдем отговорни оцелели. 
Вечерта след възкръсването на Исус от 
мъртвите, той отива на мястото, къ-
дето са учениците му, опитващи се да се 
скрят от всичко, което нарушава тех-
ния мир. Исус им казва: „Не можете да 
се скриете от бъдещето си, излезте сега 
и проповядвайте мира, който е ваш”.
Мирните начини, установени чрез Со-
ломон. Мирът на Господ, проповядван 
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Водачи на ордена
Бернар дьо Трамле
V-ти Велик Майстор на Ордена

Марсел де Пичиото, 
GCTJ
Марсел де Пичиото е Велик Приор на 
Велик Приорат Франция и ръководител 
на постоянното представителство на 
Ордена към ООН в Женева.
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КОМАНДEРИИ18

36 ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 13
XII НАЦИОНАЛЕН КОНВЕНТ, 13-15 МАЙ 2011, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Света София

Събор на Командерия  
"Св. Георгий Победоносец"

Събор на Командерия  
„Св. Св. Константин и 
Елена” – гр. Пазарджик

Командерия 
„Свети Иван Рилски“

Командрия „Сердика“ 
проведе изнесен събор в 

гр. Кюстендил 

Събор на Командерия „Улпия”

УЛПИЯ

Събор на Командерия  
"Арх.Михаил". 

Събор на Командерия 
"Св. Игн.Старозагорски"

ТАЙНИЯТ УСТАВ  
НА ОРДЕНА  
НА ХРАМА
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Първите

Бернар  
дьо Трамле 

Бернар дьо Трамле произхожда 
от графство Бургундия, син 
е на Умбер, лорд на Трамле. 

Решението на Еверар де Бар, трети-
ят Велик Майстор на Ордена, да се 
оттегли в абатство Клерво изненадва 
ръководството на Ордена. След месе-
ци на преговори, Общото събрание 
решава да избере Бернар дьо Трамле 
за нов Майстор. По това време той е 
прецептор на Темпл-ле-Дол в Жура, 
важна прецептория. 

Веднага щом пристига в Све-
тите земи през 1149 г., Бернар дьо 
Трамле бива приет от крал Балдуин 
ІІІ, който му връчва управлението и 
собствеността на укрепения град Газа. 
Това е първата важна крепост, която 
Орденът получава в Йерусалимското 
кралтсво и въпреки че голяма част от 
града е разрушена, Тамплиерите вед-
нага започват възстановяването на 
крепостта. 

Дьо Трамле издига отново град-
ските стени и построява нови кули 

и ровове, за да осигури 
недосегаемост на града. 
Той също така подсил-
ва крайбрежната защи-

та, укрепявайки градовете 
Яфа, Арсус, Ла Рош Тайе и 
Льо Дарон. Тези градове 
са ключови за оцеляване-
то на Източнолатинското 
кралство. 

При управлението на 
крал Фулк са постро-

ени няколко кре-
пости, за да 
обкръжат град 
Аскалон. Аска-

лон не само защитава 

крайбрежния път, водещ към Египет, 
но и предоставя база за мюсюлман-
ските набези на християнските посе-
лища. Газа представлява последната 
крепост, обкръжаваща Аскалон. Еги-
петските войски правят неуспешен 
опит да си възвърнат Газа, след завзе-
мането й от Тамплиерите. 

1150 г. Начело на 120 Тамплиери, 
подпомагайки крал Балдуин ІІІ, Бер-
нар дьо Трамле се опитва да спре на-
предването на Нур-ал-Дин. Те обсаж-
дат замъка Харенк за няколко дни, но 
накрая се налага да се оттеглят.

1152г. Тамплиерите и Хоспитали-
ерите, както и жителите на Йеруса-
лим, прогонват мюсюлманите, които 
са достигнали Хълма на маслините в 
околностите на града.

На 25 януари 1153 г. християн-
ската армия започва обсадата на град 
Аскалон. Армията се предвожда от 
Балдуин ІІІ. Обсадата продължава 
до август същата година. Градът е на-
деждно защитен от голям гарнизон, 
който пристига от Египет по море. 

Бернар дьо Трамле и Тамплиери-
те отиват да подпомогнат краля. Ор-
ганизират се няколко нападения. Гра-
дът е надеждно защитаван от голям 
гарнизон, който пристига от Египет 
по море.

В окупираната от Тамплиерите 
част край градските стени се намира 
щурмова кула, сееща смърт и страх 
сред защитниците.

В нощта на 15 август, защитници-
те опитват да я подпалят, запалвайки 
в подножието й голям наръч дърва. 
За тяхно съжаление, вятърът обръща 

пламъците срещу градските стени. 
Стените вече са повредени от мини 
и от неспирните набези на франки-
те. Голяма част от тях се срива, отва-
ряйки пролука в защитата. Незабавно 
Бернар дьо Трамле и четиридесет ри-
цари-тамплиери се втурват през отво-
ра и влизат в града. Мюсюлманските 
защитници първоначално се стресват 
от нахлуващите в града им християни, 
но се прегрупират и убиват или пле-
няват всички Тамплиери, включител-
но Майстора, Бернар дьо Трамле. Във 
вечерта на 16-ти, обезглавените тела 
на четиридесетимата рицари-там-
плиери биват провесени от градски-
те стени. Гледката на тези убити тела 
тормози християните и предизвиква 
гняв сред редиците им. Градът пада 
три дни по-късно.

При първоначалната обсада учас-
тниците стават свидетели на първата 
смърт в битка на Майстор на Храма. 
Като следствие от това се оформя 
диспут относно действията на Там-
плиерите. 

Някои летописци, като Гийом дьо 
Тир (Уилям Тирски) интерпретират 
действията като желание на Тампли-
ерите единствено да обсадят града и 
съответно да запазят плячката за себе 
си. Други виждат брилянтен подвиг, 
при който Рицарите Тамплиери вли-
зат в града като скаути, за да защитят 
напредването на останалата част от 
франкската армия.

Според повечето текстове, по-
логична изглежда втората версия, но 
може би историята ще запомни ин-
терпретацията на известния летопи-
сец Гийом дьо Тир – изявен против-
ник на Тамплиерите.  

ІV-ти Велик Майстор на Ордена
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Полк. Марсел де Пичиото е 
роден на 25 април 1955. По 
професия е лекар. 

Завършил е Френския лицей в 
Ню Йорк през 1968 г. и Факултета по 
медицина в Париж през 1972 г. Спе-
циализирал е кардиология, спешни 
медицински интервенции и медици-
на в бедствени ситуации. Говори сво-
бодно английски и френски. Женен, 
с две деца.

В периода от 1989 г. до 2008 г. е бил 
последователно зам.-главен секретар 
на UNMR (Асоциация на френските 
запасни офицери - медици), Прези-
дент на Асоциацията на запасните 
офицери на О-дьо-Сен (AOR 92), 
член на научния комитет на CIOMR 
(Междусъюзническа конфедерация 
на запасните офицери - медици), Де-
легат на Франция в CIOMR / NATO 
от 1986, и член на научния комитет, 
началник-кабинет на ръководния 
отдел на CIOR (Междусъюзническа 
конфедерация на запасните офицери 
он НАТО), Президент на комисията 
CIMIC („Гражданско-военно сътруд-
ничество”) на CIOR, Председател на 
борда на университетската болница 
„Луи Мурие” (Париж) и зам.-кмет на 
гр. Коломб по социалните работи, 
здравето, хигиената, ветераните и во-
енните въпроси. 

Сред заеманите от него длъж-
ности в медицинско-образовател-
ния сектор са щатен лекар в карди-
ологична реанимация, консултант и 
професор по кардиология,  ►8

МАРСЕЛ  
ДЕ ПИЧИОТО, GCTJ
Зам.-Велик Командер на Ордена
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лекар и координатор в екип за оказване на спешна по-
мощ, главен хирург и зам.-командир в Сдружението 
за военна подготовка и походни болници Bir Hakeim, 
старши практикуващ лекар в кабинет за спешни слу-
чаи.

Бил е отговарящ за факултативното обучение по 
медицина в Париж; международен консултант към из-
дателския борд на „Военна медицина” (официален 
журнал на AMSUS – САЩ); организатор на курсове по 
медицина при бедствени ситуации за военни в запас; 
член на жури и ръководител на изследванията за някол-
ко медицински доктората; приятел на Американското 
дружество по хипертензия (FASH).

Марсел де Пиичиото е пожизнен и почетен член 
на AMSUS (Асоциация на военните хирурзи на САЩ), 
член на Американската кардиологична асоциация, на 
Американското общество по хипертензия и на Евро-

пейското общество по кардиология (ESC) и Съвета за 
сърдечна недостатъчност към ESC.

Бил е също така председател и организатор на кон-
греси по медицина. Лауреат е на Медицинския факул-
тет на Париж, Франция. 

Има многобройни публикации в областта на меди-
цината и физиологията и участия в редица медицински 
конференции.

„Кавалер на Почетния легион” (Република Фран-
ция – 2010 г.), „Военен посланик на годината” (2003) 
и „Кавалер на Френския национален орден за заслуги” 
(2001), както и носител на бронзов, сребърен и златен 
медал за доброволна военна служба.

Марсел де Пичиото е Велик Приор на Велик Прио-
рат Франция и ръководител на постоянното представи-
телство на Ордена към ООН в Женева. 



►7

 Въвеждане в длъжност зам.-Велик Командер, катедрала "Сейнт Ендрюс", септември 2010г., Торонто



Великият Майстор 
Патрик Рей  

(в средата) заедно с 
Великите Приори на 
България и Франция
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От 28 до 30 април 2011 г. в Белгия се състоя ре-
гулярният Магистрален Съвет на Ордена на Ри-
царите Тамплиери на Йерусалим. Бяха обсъдени 

както отчетите за дейността на отделните комисии и ма-
гистрални офицери, така и работата на постоянните пред-
ставителства на Ордена към ООН. 

Единодушно бе потвърден статута на Приорат Аржен-

тина в OSMTH, както и даване менторството на Беларус 
на ВП България. В дружеска и конструктивна дискусия се 
набелязаха част от стратегиите за развитие на Ордена през 
следващите десет години. 

Официалната делегация на ВП България на Магис-
тралния Съвет бе ръководена от Н.Пр. Румен Ралчев – Ве-
лик Приор на ВП България.  

ВЕЛИК МАГИСТРАЛЕН СЪВЕТ

БЕЛГИЯ

ОРДЕНЪТ

 Великите Приори на България и САЩ - 
Румен Ралчев и Кейт Ларсън

 Част от Великите Приори, участници в Магистралния Съвет

 Членове на делегации на Велик Приорат България, Германия 
и Мексико
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ОРДЕНЪТ

Велик Приорат Финландия е 
създаден през 1986г. от търгов-
ския съветник д-р Мати Койву-

ринта, който се свързва с регента, дом 
Фернандо Кампело Пинто де Суза 
Фонтес на 26 май 1986 г. В резултат са 
приети четирима члена (Лейно, Ка-
нерва, Ларкела, Ханула), последвани 
от първата Тамплиерска Командерия 
(Турку) на Финландия. Койвуринта е 
посветен в степен Рицар в Сен-Мак-
сим, Франция на 11 октомври 1986г. 
Регентът официално потвърждава 
създаването на Велик Приорат Фин-
ландия на 1 януари 1987 г. 

Следва създаването на общо 7 
Командерии: Командерия Хелзинки 
(1990), Тампере (1991), Улу (1996), 
Лахти (1997), Каяни (2002) и Котка 
(2005), както и Командерия на архи-
телаг Турку (2009). Тези Командерии 
са подразделения на четири Приора-
та (Западна, Южна, Централна и Се-

верна Финландия). Общият брой чле-
нове е около 300 Братя Тамплиери.

Велик Приорат Финландия е офи-
циално регистриран от Националния 
съвет за патентите и регистрациите 
през 1990 г. като �Tem��e�i�errai� Ri-�Tem��e�i�errai� Ri-
tariku�ta ry”.

Приемственост  
на Великите Приори

Общо петима Рицари са заемали 
длъжността на Велик Приор: д-р 
Мати Койвуринта (1988-1998), кон-
сулът Арно Лейно (1998-2002), маг. 
Аско Бракс (2002-2006), ком. (воен-
номорски флот) Юка Таряне (2006-
2009) и почетния проф. Илка Вали-
маки (2009-)

Международни дейности

След реформирането на Ордена на 

Залцбургската конференция, Велик 
Приорат Финландия става активен в 
OSMTH-KTI. Той номинира офи-. Той номинира офи-
циален легат, който да представлява 
Великия Приорат в международните 
му дейности. Първият такъв легат е 
д-р Илка Валимаки, преди настоящия 
– преп. Перти Руотсало.

Следните Рицари са служили като 
Велики Магистрални Офицери: 1) 
Велики Ковчежници Илка Валимаки, 
Перти Руотсало и Веико Коконен; 2. 
Генерален Секретар, понастоящем 
Главен Канцлер Перти Руотсало; 3. 
Главен Капелан епископ Хану Ни-
сканен и понастоящем епископ Му-
ниб Юнан (който е член на Велик 
Приорат Финландия); 4. историкът 
на Велик Приорат Финландия д-р 
Паси Поланен е член на Комитета за 
история и архиви на OSMTH-KTI и 
председателствува една от неговите 
подгрупи.

В Е Л И К П Р И О РАТ 
ФИНЛАНДИЯ
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Велики приорати

Велик Приорат Финландия е бил 
ментор на Велик Приорат Норвегия 
и (понастоящем) на Командерия Ес-
тония.

Вътрешнонационални  
дейности

Според устава на Велик Приорат 
Финландия (обновен през 2009), Ве-
ликият Приорат провежда два годиш-
ни Конвента – през пролетта и през 
есента. Приемането на нови Посту-
ланти се организира поне веднъж го-
дишно, а новите Рицари обикновено 
се приемат по време на пролетния 
Конвент. 

В допълнение, налице са след-
ните специални дейности: годишен 
голф-турнир и годишен семинар по 
идеология и история. Също така сме 
организирали посещения на подбра-
ни Тамплиерски обекти и историче-
ски местности в Светите земи, Пол-
ша, Франция, Шотландия, Унгария, 
Русия и Армения.

В допълнение към годишния 
семинар по идеология и история, 
Братята биват обучавани чрез специ-
ален електронен пакет по тамплиер-
ските въпроси, създаден за Великия 
Приорат. Набляга се и на идеята за 
развиване на обществена подкрепа 

за тамплиерството. От 1994 се пуб-
ликува 2-3 пъти годишно печатният 
бюлетин „Bausсea��us”, който дава 
на Братята информация относно те-
кущи дейности. През 2000 г. е пуб-
ликуван молитвеникът �Oremus”, за 
използване от Великия Приорат по 
време на неговите срещи. 

Отделните Командерии са отго-
ворни за местните рицарски (напр. 
благотворителност, богослужения, 
уъркшопове), социални (посещения, 
екскурзии, партита) и организацион-
ни функции, в допълнение към съби-
тията, организирани от Великия При-
орат. Всяка Командерия има право да 
набира средства за благотворителни 
програми на Великия Приорат. 

Орден за заслуги и знаме 
на Великия Приорат 

През 1993 г. за Велик Приорат Фин-
ландия беше създаден национален ор-
ден за заслуги (Орденът на свещения 
пръстен). Името се отнася до пръсте-
на-печат на епископ Хенрик, първият 
епископ на Финландия, който през 12 
в. изстрадва смъртта на мъченик. Ди-
зайнът на знамето на Велик Приорат 
Финландия, изобразяващо пръста на 
св. Хенрик с пръстен, е създаден от 
проф. Илка Валимаки през 1993. 

Специални  
текущи дейности

Рицарската Тамплиерска Фондация 
на Финландия е създадена на 21 ап-
рил 2007. Целта й е да подкрепя на-
уката и изкуството, особено проучва-
ния във връзка с рицарската култура, 
благотворителността и развитието на 
етиката.

Неотдавна бе издаден архив (ле-
топис) на гербовете на членовете на 
Великия Приорат , в сътрудничест-
во с Финландското общество по хе-
ралдика. Понастоящем летописът на 
гербовете на финландските Тампли-
ери съдържа двадасет и четири герба, 
регистрирани на името на членове на 
OSMTH-KTI във Финландия. 

Кралският патрон  
на Великия Приорат

Нейно Височество принцеса Ели-
забет цу-Изенбург унд Бюдинген, 
патрон на Ордена, оказва чест на 
Велик Приорат Финландия чрез 
своето покровителство и членство 
от 22 септември 2001 г. насам, ко-
гато тази длъжност й е дадена офи-
циално в залата на старата академия 
на Турку.  
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По света
ОРДЕНЪТ

На 27-28 май се проведе Наци-
оналният Конвент на Велик 
Приорат Сърбия. На него 

взе участие официална делегация на-
чело с Н.Пр. Румен Ралчев, Велик 
Приор на Велик Приорат България. 
На 27 май на тържествена церемония 
в новоизградения Дом на Тамплиера 
в Белград бяха наградени от Н.Пр. 
Великия Приор на Сърбия Драгутин 
Загорац заслужили сръбски Рицари 
и Дами. С почетни награди на Велик 

Приорат Сърбия бяха отличени и бъл-
гарски Рицари и Дами. Новият Дом 
на Тамплиера в Белград представлява 
етаж от сграда, красиво декорирана 
с тамплиерски символи, закупена с 
участието на Братя от Велик Приорат 
Сърбия. Там се провеждат ритуали, 
официални коктейли и срещи, дру-
жески вечери. Изложени са ритуални 
предмети и тамплиерски награди. На 
28 май в град Нови Сад, в красива пра-
вославна църква от ХІІ  в. се проведе 

ритуал, на който имаше инвеститура 
на Рицари и тържествена благословия. 
Младежки църковен хор допринасяше 
за специалната атмосфера в църквата. 
Състоя се и ритуал за побратимяване 
на Командерия „Св. Георги Победо-
носец” – гр. София и Командерията 
от Нови Сад с Командер Дамата Дани-
ела Вукобрад. Тържественият обяд бе 
организиран в манастир от ХІ в., като 
игуменът на манастира приветства и 
благослови всички гости.  

НАЦИОНАЛЕН КОНВЕНТ  
НА ВЕЛИК ПРИОРАТ СЪРБИЯ
27-29 май 2011г.
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През м. май се про-
веде ХІІ Конвент 
на ВП България в 

празнично украсените зали 
на хотел "Изгрев" в Златни 
пясъци. Присъстваха делега-
ции на ВП Сърбия, начело с 
Н.Пр. Великият Приор Дра-
гутин Загорац, на ВП Италия, 
на Приорат Румъния, както 
и Президентът на Академия 
"Тамплиер" в Букурещ ( част 
от Академия "Тамплиер" 
на ВП Италия). В петък- 13 
май се проведе тържествен 
ритуал в памет на Жак дьо 
Моле – последният Велик 
Майстор на древния Орден, 
изгорен на клада по заповед 
на Филип ІV Хубави. Бяха 
приети и Постуланти от ня-
колко Командерии.  ►14

ВЕЛИК ПРИОРАТ 
БЪЛГАРИЯ

XII НАЦИОНАЛЕН КОНВЕНТ НА

13-15 май 2011,  
гр. Варна,  
Златни Пясъци

ВП БЪЛГАРИЯ
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??????
ВП БЪЛГАРИЯ

►13

Поднесени бяха привет-
ствия от други организации 
с духовна насоченост. Кон-
вентът се проведе на 14 май, 
като бяха приети за Рицари 
и Дами на Храма граждани 
на Русия, Украйна и Беларус, 
където ВП България е опре-
делен за Ментор от Ордена. 
Беше учредена и първата 
Командерия в гр. Москва с 
Командер проф. Георгий 
Дергачов. 

Наградени бяха и много 
Рицари и Дами на Ордена, 
както и чуждестранни гос-
ти- членове на Ордена за 
съществен принос към ВП 
България. Състоялата се след 
това гала-вечеря в прекрасно 
украсената с тамплиерски 
символи зала се превърна в 
сърдечно приятелско съби-
тие с много танци, смях и 
хубаво настроение.

На 14 май се проведе Ве-
лик Съвет и Велико Общо 
събрание на Ордена на Ри-
царите Тамплиери на Йеру-
салим- Велик Приорат Бъл-
гария. Беше проведен избор 
на Велик Приор и Велик 
Канцлер на ВП България 
във връзка с изтичане ман-
дата им на 18 август 2011 г. 
Единодушно бе преизбран 
за Велик Приор с нов триго-
дишен мандат Н.Пр. Румен 
Ралчев. За Велик Канцлер 
бе избран единодушно Асен 
Янев- Командер на Коман-
дерия "Св.Йоан Кръстител"- 
гр. София. 

Тържественият ритуал за 
встъпването им в длъжност 
ще се проведе на 12 ноември 
в гр. София на ХІІІ Нацио-
нален Конвент на ВП Бълга-
рия. Беше утвърден и отчета 
за дейността на ВП България 
за 2010 г. и се прие бюджет за 
2011 г. Беше дадена подроб-
на информация за действия-
та по придобиването на Дом 
на Тамплиера в гр. София и 
за постигнатите окончател-
ни договорености.  
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На 13 май 2011г. (петък), в гр. 
Варна, Великия Майстор на 
Великата Ложа на Старите 

Свободни и Приети Зидари в Бъл-
гария (В.Л.С.С.П.З.Б.) Володя Лоза-
нов присъства на тържествения там-
плиерски ритуал в рамките на XII-ия 
Международен Пролетен Конвент на 
Велик Приорат България. 

За съществени заслуги в укрепва-
не доверието между двете граждан-
ски организации и развитие на граж-
данското общество Володя Лозанов 
беше удостоен със златен медал за 
значим принос към Велик Приорат 
България.

На 24 юни 2011г. (петък), на Еньов-
ден новоизбраният Велик Майстор и 
Великите Сановници на В.Л.С.С.П.З.Б. 
встъпиха в длъжност на тържествен 
ритуал в х-л „Кемпински” – Н. Пр. 

Румен Ралчев Велик Приор на Велик 
Приорат България в качеството си на 
Стар Велик Майстор В.Л.С.С.П.З.Б., 
извърши ритуала по въвеждането на 
Великия Майстор Володя Лозанов. На 
ритуала присъстваха стари и действа-
щи Велики Майстори на американски 
велики ложи (Агапа), както и Великият 
Майстор на Перу.

След ритуала бе проведена праз-
ничната ложа за отбелязването на 
Еньовден.

Историята на възникването и раз-
витието на тамплиерството и свобод-
ното зидарство е тясно обвързана със 
строежа и изучаването на Храма на 
Соломон в Йерусалим.

Сливането на традициите на 
древните занаятчийски сдружения, 
мистерийните практики на Гърция, 

зидарските колегии в Рим, развили 
се като децентрализирани сдружения 
на зидарите през Средновековието, 
християнското монашеско братство 
на войните-тамплиери, просветител-
ските традиции на Изтока, привнесе-
ни от рицарите, участници в кръсто-
носните походи поставят основите на 
братската общност, която днес нари-
чаме Свободно Зидарство.

Съвременното масонство, как-
то и съвременното тамплиерство са 
различни, но не и противоположни, 
защото са обърнати към личността 
и неговото усъвършенстване, което е 
най-краткия път за развитие на чове-
чеството. 

От тази духовна близост произ-
тича и възможността за членуване на 
определен достоен член на общество-
то и в двете организации.  

СРЕЩИ С ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ 
СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ  

В БЪЛГАРИЯ

ВП БЪЛГАРИЯ
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На втори Юли 2011 в резиденция "Бояна" се със-
тоя тържествена церемония на Ротари България 
по откриване на новата Ротарианска 2011/2012 

година. В тържествена обстановка сред повече от 400 ро-
тарианци, представители на държавната администрация, 
чуждестранни дипломати и много гости досегашния Дис-
трикт гуверньор г-н Красимир Ганчев предаде управлени-
ето на Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл на новия 
гуверньор за 2011 / 2012 година г-жа Анелия Дошева. Гост 

на тържеството бе Великия Приор на Велик Приорат Бъл-
гария Негово превъзходителство г-н Румен Ра лчев. 

В разговора между г-жа Анелия Дошева и Негово пре-
възходителство г-н Румен Ралчев бяха изтъкнати дълго-
годишните връзки между двете световноизвестни орга-
низации изградени на основата на благотворителността в 
полза на обществото, която те и техните членове изповяд-
ват, като една от основните им цели и задачи.  

ВП БЪЛГАРИЯ

СРЕЩА  
С „РОТЪРИ КЛУБ” 
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КОМАНДЕРИИ
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На 30 април в гр. В. Търново се проведе Съ-
бор на Командерия "Св. Георгий Победоно-
сец". Командерията е ментор на област В. Търново. В 
тържествена обстановка бе сключен договор с Община В. 
Търново за реставрация на Балдуиновата кула, като Ко-

мандерията поема разходите по възстановяването на този 
исторически обект. 
Проведена бе и научна конференция, като с кръга "Буди-
тели" е постигната договореност за отразяване и популя-
ризиране резултатите от конференцията. Присъстваха и 
много гости от гр. В. Търново.  

КОМАНДЕРИИ
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Събори

Откриване на изложба с детски рисунки  
и тържествен Събор на Командерия  

„Св. Св. Константин и Елена” – гр. Пазарджик

На 19 май 2011 г. в Младежкия 
дом в гр. Пазарджик бе от-
крита изложба с детски ри-

сунки на тема „Рицарят в мен”, орга-
низирана от Командерия 016 „Св. Св. 
Константин и Елена” с подкрепата на 
Община Пазарджик. 

Изложбата бе посветена на па-
тронния празник на гр. Пазарджик и 
на Командерията – 21 май – денят на 
Св.св. Константин и Елена, и 24 май – 
Ден на славянската писменост и кул-
тура. Бяха представени повече от сто 
рисунки на ученици от 2-ри до 8-ми 
клас от общинските училища в реги-
она. В изключително емоционална 
и приятелска обстановка бяха награ-
дени отличените творби. На откри-
ването присъстваха Н.Пр. Великият 
Приор на ВП България, областният 
управител на Пазарджик, директо-
ри на училища, кметове на общини, 
представители на различни общест-
вени организации, ученици, учители 
и родители. След спонтанното нас-
тояване на всички присъстващи, Ко-
мандерията взе решение изложбата да 
се провежда ежегодно. 

След откриването на изложбата в 
Историческия музей на гр. Пазарджик 
се проведе тържествен ритуал на Ко-
мандерията с прием на Постуланти, 
на който присъстваха като гости и 
много изтъкнати граждани от града и 
региона.  
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??????

На 12.06.2011 от 10.00 часа 
се състоя събор на Клуб "Млад 
Рицар"към ОУ "Св. Св. Кирил 
и Методий", с. гара Бов. Беше 
направен отчет за дейност-
та на клуба, приеха се нови 
млади постуланти, смениха се 
младите командири, беше на-
значен нов секретар. Имаше 
много гости.

Чест за гостите бе при-
съствието на Негово Превъз-
ходителство Великия Приор 
на Велик Приорат България, 
Брат Румен Ралчев. Той връчи 
награди и подари книги и ка-
лендари на младите рицари и 
техния ръководител.

От 11.00 часа се състоя 
първия Рицарски турнир.    

КОМАНДЕРИИ

КОМАНДЕРИЯ 

„Свети Иван Рилски“

На 4 юни в ритуалната зала 
на община Габрово се про-
веде вторият изнесен събор 

в града. Събитието беше предшества-
но от даване на тържествен водосвет 
и курбан за здравето на жителите на 
Габрово и беше осветен от предста-
вители на местното православно ду-
ховенство. 

Организацията по събитията беше 
поета от братята, сестрите и посту-
лантите от Габровска област. 

Преди срещата гостите бяха по-
срещнати с хляб и сол, бяха запознати 
с народните заняти, развивани в чита-
лището, посетиха богатата библиоте-
ка. В чест на високопоставените гости 

беше даден коктейл.

От 18.00 часа беше представена 
театралната постановка �Сродяване”, 
показваща легендата за латините и 
бугарите. Артистите бяха деца, а деко-
рите и цялата постановка са направени 
с подкрепата на Почетния Командер, 
Брат Иван Иванов.

 Беше подписан договор за възстановяване на чешма “Ма-
цула” между Велик Приорат България, в лицето на командерия 
“Свети Иван Рилски” и община Своге.
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Събори

Не случайно в залата на 
Историческия музей на 
гр.Пловдив, където сама-

та атмосфера е пропита от история, 
традиции и българщина, "Улпия" 
започва една поредица от събития, 
породена от въпроси и отговори, до-
кументи и факти, исторически данни 
и легенди, които да хвърлят светлина 
по този въпрос. 

Всяко събитие ще бъде съпът-
ствано от изказвания и факти на 
различни специалисти. Първото бе 
с участието на автора на "Филипо-
полското херцогство 1204-1260г." 
Димитър Костов и със специалния 
поздрав на децата от ансамбъл "Вой-
водинец", сами ушили автентичните 
си костюми. Командерията оказва 
финансова подкрепа, а също така 
предоставя възможност за изяви на 
ансамбли и колективи, които разви-
ват и пропагандират българското не 
само в страната ,но и извън нея. 

На събора присъстваха Н.Пр. 
Великият Приор, Великият Секре-
тар, Рицари, Дами и Постуланти и 
от други Командерии, както и много 
гости. Приети бяха и нови 4-ма Пос-
туланти в Командерията.   

Филипополското херцогство 
МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Събор на 
Командерия 
„Улпия”  
с прием на 
Постуланти 
09.06. 2011г.

УЛПИЯ
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КОМАНДЕРИИ

На 25 юни 2011г. Коман-
дрия „Сердика“ проведе 
изнесен събор в гр. Кюс-
тендил в най-старата запазена 
средновековна църква в Югоза-
падна България �Свети Георги� 

(Х-ХIв.) - национален паметник 
на културата с голяма археологи-
ческа, художествена и историче-
ска стойност. 

Църквата е кръстокуполна, 
от типа "вписан кръст", с разме-

ри 10 метра дължинна без при-
твора и ширина - 8,70 метра. 

Изградена е върху каменни 
основи от тухли, с т.н. "скрити 
редове", техника при която ре-
довете тухли са замазани през 
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Събори
един по фасадите. Куполът и стените 
завършват с подпокривен двуреден 
корниз тип "вълчи зъб". Във вътреш-
ността и са разкрити стенописи от 
началото на XII, XV-XVI и XIX век, 
представляващи редки паметници на 
църковната живопис. 

Средновековната иконография, 
дело на майстори зографи от Солун-
ската школа, е представена от хрис-
тиянските светци — Пантелеймон и 
Ермолай, Дамян и Козма, Мина както 
и от светиците Варвара, Неделя, Пет-
ка Българска и Екатерина. Най-добре 

запазеният образ е на Св. Никола. От 
XV-XVI в. са иконите на Сава Сръб-
ски и Йоан Бабтийски. Съществу-
ва предположение, че тук се намира 
гробът на българския цар Михаил III 
Шишман, убит в битката при Вел-
бъжд през 1330 г.    
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КОМАНДЕРИИ

На 18 юни в с. Гор-
ни Богров в църк-
вата на манастира 
"Св.вмчк. Георгий 
Победоносец" се 

проведе събор на Команде-
рия "Арх.Михаил". 
На това място от стари времена е 
имало молитвен дом, за което сви-
детелства остатък от римска камен-

на колона. По време на Второто 
българско царство манастирът е бил 
посветен на "Възнесение господ-
но". Разрушаван много пъти през 
турско робство храмът отново се е 
възраждал. След Освобождението 
местните хора построяват черква на 
най-високото място и я посвещават 
на св.вмчк. Георгий, като вграж-
дат в светия олтар оброчен камък. 
Преданието говори, че този камък е 
донесен от кръстоносците от Свети-

те земи и е побит тук. По Божията 
благодат камъкът, с изобразените 
на него вдялани кръстове се издига, 
буквално расте, с по няколко санти-
метра през няколко години, за което 
свидетелстват местните хора.

Отец Антим, служещ в църквата, 
благослови присъстващите Рицари, 
Дами, Постуланти и гости. На Съ-
бора присъстваха и членове на Ко-
мандерия Св.св."Константин и Еле-
на"- гр. Пазарджик.    

Събори
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Събори

На 29 юни в гр. Кърджали се проведе Събор 
на Командерия "Св. Игн.Старозагорски". 
Командерията е ментор на област Кърджали. На тържест-
вен ритуал бяха приети Постуланти от гр. Кърджали и гр. 
Ст.Загора. 
Н.Пр.Великият Приор на Велик Приорат България обяви 

създаването на Прецептория в гр. Кърджали с Прецептор 
Рицарят Петър Георгиев. На събитието присъстваха Рица-
ри и Дами от Командерия "Улпия"- гр. Пловдив, както и 
гости от други Командерии. 
В изключително приятелска обстановка бе отбелязан и 
деня на Св.св. Петър и Павел.    
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На 30 юни 2011 г. в гр. София беше открит 
клуб на Командерия „Св. Йоан Кръстител”. 
На тържеството присъстваше Н. Пр. Великия Приор Ру-
мен Ралчев. Клубът беше открит от Командера на Коман-
дерията Асен Янев.  

Събори
КОМАНДЕРИИ

Събори
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Събори

Във връзка със шестгодишнината от създаването 
на Командерия „Княз Борис І� /02.07.2005г./ и 
седемгодишнината от създаване на Командерия 

„Св. Иван Рилски� /28.06.2004г./ на 05 юли 2011г. от 
19:00 ч. в гр.София в комплекс „Розов свят” се проведе 
съвместен Събор на двете Командерии.

Тържественото събитие 
удостои с присъствието си 
Негово Превъзходителство 
Ген. м-р Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH Велик Приор І на Ве-
лик Приорат България. 

След откриване на ритуала 
присъстващите бяха запозна-
ти с актуалните събития и с 
успешното развитие на „Кор-
порация Тамплиер” АД по 
пътя за изграждане на Дом на 
Тамплиера. 

Брат Павлин, Церемони-
алмайстор на Командерия 

„Св. Иван Рилски�, изнесе есе на тема „Силата на думите”, 
придружено от кратък видеоматериал. Бяха подчертани си-
лата на положителното мислене и словесен изказ. Послед-
ва прием на Постуланти. Последва изказване на Негово 
Превъзходителство Румен Ралчев. Той запозна присъст-
ващите с предстоящи и минали важни събития от живо-

та на Велик Приорат България и 
OSMTH. На предстоящият, вече 
традиционен, Духовен събор 
през есента, както и на поредния 
брой на сп. „Тамплиер” беше 
отделено специално внимание в 
изказването. 

Великият Приор поздрави 
двамата Командери с годишни-
ните от създаването на команде-
риите и за пръв път в историята 
на Велик Приорат България им 
връчи нагръдни медалиони-пе-
чат с изображение на двамата 
рицари на кон. 

СЪВМЕСТНО ЧЕСТВАНЕ  
НА ГОДИШНИНИ  

НА КОМАНДЕРИИ
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СъбориСъбори
КОМАНДЕРИИ

На 17 юни в Москва се про-
веде първият Събор с ритуал 
на Командерия „Св. Георги 
– Москва”. Бяха назначени длъж-
ностните лица в Командерията. При-
ет бе и план за работата на Команде-

рията до края на 2011 г., както и теми 
за доклади. 

Особено внимание бе отделено 
на работата с кандидат-постулантите. 
Изпълнен бе и ритуал в памет на Брат 
Игор Чурсин. 

СЪБОР НА КОМАНДЕРИЯ  
017 „СВ. ГЕОРГИ – МОСКВА” 
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На 28.05.2011г., от 11 
часа, в 20 ОУ „Тодор 
Минков, гр София, 

бе проведен първия прием 
на членове на клуб „Млад Ри-
цар” в съответствие с националната 
програма „Млад Рицар”. На тържест-
вена церемония, организирана от Ко-
мандерия „Княз Борис I” бяха приети 
пет деца. За още по-тържествената 
атмосфера допринесоха източнопра-
вославните песнопения, изпълнени 
от училищния детски хор.

Като официални гости, присъст-

ваха депутати от 41 НС, Синдиката на 
българските учители , МОМН, вест-
ник „Учителско дело", участници в 
програмата „Джуниър Ачийвмънт", 
директорката на 20 ОУ „ Тодор Мин-
ков" - г-жа Доганджийска. Да уважат 
събитието дойдоха много преподава-
тели, ученици и родители.

От името на Командерия „Княз 
Борис I", на училището бяха пода-
рени комплекти исторически карти- 
учебни помагала, издадени от Об-
щобългарска фондация „Тангра Тан 
- Нак - Ра".

На официалните гости, както 
и на приетите деца- млади рицари, 
бяха дарени екземпляри от последния 
брой на списание „Тамплиер".

Бяха получени и прочетени позд-
равителни адреси от Н. Пр. Великия 
Приор на Велик Приорат България 
на OSTMH, ген. майор Румен Ралчев 
, от г-жа Янка Такева, Председател на 
синдиката на българските учители и 
от г-жа Ваня Кастрева, началник на 
РИО - София.  

Командер
Юлия Николова DCTJ

КЛУБ „МЛАД РИЦАР”
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ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО 

След демократичните проме-
ни през 1989 г. в България се 
появиха характерните за една 

нормална държава организации, чи-
ято цел е доброволно и безкорист-
но да подпомагат обществото. Това 
преди всичко са благотворителните 

дейности и грижи за бедните, за де-
цата, за хора в неравностойно по-
ложение.Единствен обаче Великият 
приорат на Ордена на рицарите на 
Храма на Йерусалим пое по пътя на 
научното познание. Впрочем това 
е естествен път за него предвид на 

тясната обвързаност на тази древна 
организация със средновековното 
минало. 

Корените на Ордена се губят в да-
лечния ХІІ в., когато деветима бедни 
рицари основават в Светите земи бъде-

ТАМПЛИЕРИТЕ ПО 
ДИРИТЕ НА ИСТОРИЯТА
Проф. д. и. н. Николай Овчаров, Велик Офицер, 
Директор на Института за изследване на среднове-
ковието към Велик Приорат
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На 11.06.2011 от 16.00 часа в читалище "Светли-
на" в с.Гара Бов се проведе среща-разговор с нашия 
брат проф. Николай Овчаров на тема "Българите и 
французите през вековете". Историкът говори за до-
пирните точки между двете нации през средновеко-
вието и нашите общи характеристики на историче-
ско развитие. Разбира се беше засегната и легендата 

за Бов, като се подчерта, че търсенето продължава. 
Присъстваха Негово Превъзходителство Френски-
ят посланик г-н Филип Отие, кмета на община Своге 
г-н Емил Атанасов, членове на Командерия "Свети 
Иван Рилски", гости от други командерии, много 
гости от Бов. 

щата най-могъща в света институция.  
През 1314 г. последният Велик ма-
гистър, месир Жак дьо Моле, загива 
в пламъците на запалената от алчния 
френски крал клада и това е краят на 
средновековната история на тампли-
ерите. Модерната организация за-
почва да се изгражда в началото на 
ХІХ в. по времето на император На-
полеон Бонапарт и днес е призната 
от ООН като негов специален пра-
теник по хуманитарните въпроси в 
цял свят-

Идеята на българския Велик при-
орат да се занимава с въпросите на 
средновековното минало и по-спе-
циално с отношенията Изток-Запад 
не възникна изведнъж. В него члену-
ват хора с различни престижни про-
фесии – бизнесмени, лекари, худож-
ници, актьори, офицери. Мнозина 
от тях живо се интересуват от вели-
ката епопея на Кръстоносните похо-
ди, както и от контакта на българска-
та държава с преминаващите вълни 
от западни рицари. Нещата добиха 
ново измерение, когато в Ордена 
влязоха професионални учени. То-
гава стана възможно да се помисли 
за сериозно изследване на среднове-
ковната история, което се извършва 
изцяло с труда и пожертвованията 
на братята и сестрите.

Първата мащабна кампания бе 
провеждането през 2008 г. на ар-
хеологически разкопки на средно-
вековния некропол при с. Нисово, 
Русенско. В ръководството на про-

учванията заедно с автора на тези 
редове взе участие доц. д-р Бони Пе-
трунова, която днес е зам.-директор 
на Националния археологически 
институт с музей към Българската 
академия на науките. Изследванията 
разкриха живота на едно изчезнало 
българско селище от най-тъмния 
период на нашата история – ХVІ-
ХVІІІ в. 

Селото Галица загива в начало-
то на ХІХ в. при последната голяма 
чумна епидемия у нас. С усилията на 
учените и на всички тамплиери не-
говата драматична участ бе възкре-
сена чрез събраните археологически 
и етнографски сведения. Не по-мал-
ко важно е, че само две години след 
приключването на разкопките изле-
зе и финалната научна монография, 
представляваща важен репер в из-
следването на българската история 
по време на османското робство. 
Действията на Великия приорат бяха 
високо оценени от обществото, кое-
то личи от десетките излезли в ме-
диите публикации, телевизионни и 
радиорепортажи.

Този успех ни вдъхна кураж за-
едно с Великия Приор, Негово Пре-
възходителство г-н Румен Ралчев, 
да помислим върху създаването на 
специално научно звено. След като 
обсъдихме различните мнения се 
спряхме на името Институт за из-
следване на средновековието (ИИС), 
което най-добре изразява нашите 
цели и идеи. В него могат да участ-

ват като редовни членове всички же-
лаещи братя и сестри, както и посту-
лантите. За да се повдигне научното 
равнище се взе решение да се съз-
даде званието „член-кореспондент”, 
което се дава на професионални 
историци и археолози, които не 
членуват в Ордена. Те обаче вземат 
активно участие в нашите научни за-
нимания и по този начин се приоб-
щават към целите на тамплиерите.

Така от 2010 г. Институтът за из-
следване на средновековието вече е 
факт. И новите резултати веднага се 
появиха. В края на март – началото 
на април 2011 г. група от четирима 
тамплиери – Николай Овчаров, Иван 
Иванов, Младен Станев и Любомир 
Крумов извършиха експедиция в 
Централна Азия. Тя бе проведена под 
надслов „Тамплиерите по следите на 
прабългарите и на воините на Чин-
гис Хан”. Посетихме екзотични стра-
ни като руската република Бурятия и 
Република Монголия. Целта беше да 
се направят проучвания върху исто-
рията и културата на тези далечни на-
роди и места, от които някога са поте-
глили прабългарите. Особено ценни 
са заснетите и описани шамански ри-
туали, които ще дадат важни щрихи в 
нашата представа за езическия пери-
од на предците ни.

Не по-малко интересна бе про-
ведената на 30 април научна среща 
„Цар Калоян и император Балдуин 
– две лица на една велика епоха”.  

36 
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Освен от ИИС, тя бе органи-
зирана с активното съдействие на 
командария „Св. Георги” и нейния 
Командер, Брат Данчо Джиков. В 
симпозиума заедно с тамплиерите 
участваха учени от такъв ранг като 
видният медиевист доц. д-р Пламен 
Павлов от ВТУ „Св.Св. Кирил и Ме-
тодий”, доц. д-р Константин Дочев, 
Директор на Филиала на Национал-
ния археологически институт с му-
зей към БАН, доц. д-р Хитко Вачев 
от Регионален исторически музей-
Велико Търново, д-р Пламен Край-
ски, Почетен председател на кръг 
„Будител” и други. 

На срещата бяха обсъдени раз-
лични страни от колосалния сблъсък 
между българи и латини в началото 

на ХІІІ в. по време на Четвъртия 
кръстоносен поход. Материалите ще 
бъдат издадени в специална книжка 
на научното списание „Будител”.

Могат да се изброят още дей-
ности на прохождащия Институт за 
изследване на историята. Аз обаче 
ще завърша с едно събитие, стана-
ло в първите дни на юни. Както е 
известно, няколко имена на селища 
в българските земи се свързват с 
Четвъртия кръстоносен поход. По-
специално става дума за Бов, Кон-
дофрей и Орландовци. Естествено 
всичко това трябва да се изследва де-
тайлно, като се стъпи върху налич-
ните исторически факти, свързани с 
народните предания.

Едно чудесно събитие се случи 

на 11 юни по време на събора на 
селата Бов и Гара Бов. На нея при-
съства и френският посланик, Не-
гово Превъзходителство г-н Отие. 
Тогава аз изнесох лекция за Четвър-
тия кръстоносен поход и неговите 
последствия за България и Франция. 
Възникнаха интересни идеи, сред 
които най-интересна е тази за побра-
тимяване на Бов с френското име-
ние Бов до Амиен, откъдето произ-
хождат трима братя, взели участие в 
Четвъртия кръстоносен поход. Пре-
красното събитие завърши с първия 
рицарски турнир на билото на Стара 
планина, осъществен със съдействи-
ето на брат Иван Иванов. Началото 
е сложено и аз съм убеден, че тези 
турнири ще се развиват и обогатяват 
и в бъдеще.  

ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО 
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ОРДЕНА  
НА ХРАМА

Продължение от брой 1’2011

През 1877 г. Теодор 
Мерцдорф, архивар 
в библиотеката на 

херцога на Олденбург, публи-
кува на немски език серия от 
документи, открити от него 
в архива на Великата Ложа 
на Хамбург. Текстовете са на 
латински език и се състоят от 
официалния Устав на Ордена 
на Храма, както и от три други 
документа, представени като 
Тайните статути на рицарите 
тамплиери. Всичките са копия 
на автентични манускрипти, 
открити в архивите на Ва-
тикана в периода 1780-1790 
г. от датския учен Фредерих 
Мунтер. Според Мерцдорф, 
документите са архивирани 
във Ватикана под наименова-
нието Acta inquisitionis contra 

ordinem militiae templi.; codex 
XV, codex XIV, codex XXXI, 
codex XXXII. Освен това, през 
1785 г. Фредерих Мунтер от-
крива в Академия деи Линчеи 
друг ръкопис с Устава на там-
плиерите, произхождащ от 
библиотеката на знатния фло-
рентински род Корсини.

Документите се състоят 
от:
• Официалният Устав на Орде-
на на Храма, съдържащ 72 члена, 
допълнени със 7 члена, датиращи 
от 1205 г. и преписани от брат 
Матийо дьо Трамле.
• Вторият документ носи дата-
та „август 1252 г.“ и е надписан 
с думите „Тук започват Тайните 
статути на братята избрани-
ци“. Състои се от 30 члена и е 
утвърден от двама висшестоящи 
в йерархията на Ордена братя 

– Роже дьо Монтагю, прецептор 
на Нормандия, и Робер дьо Бари, 
прокуратор.
• Третият документ датира от 
юли 1240 г. и в началото му е 
поместен надпис: „Тук започва 
Liber Consolamenti, или Тайните 
статути, съставени от магистър 
Ронселинус за Утешените братя 
от войнството на Храма. Тези 
статути се състоят от 20 члена 
и са подписани от Магистър Рон-
селинус и от друг високопоставен 
член на Ордена – брат Робърт от 
Самфорд, прокуратор на Ордена 
в Англия.
• Последният документ е от ав-
густ 1240 г. и започва с текста: 
„Тук е поместен списъкът на тай-
ните знаци, които Магистър Рон-
селинус събра в 12 члена.“ Манус-
криптът е предназначен за същия 
брат Робърт от Самфорд.  38 
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Масонският произход на доку-
ментите от Хамбург, както и факта, че 
това са преведени копия, а не ориги-
нали, да добавим и еретичното звуче-
не на някои от членовете на Тайния 
Устав, бързо поставят под съмнение 
труда на Теодор Мерцдорф. Първи-
ят, който се впуска в критика, е нем-
ският историк Ханс Прутц, изследо-
вател на епохата на Кръстоносните 
походи. В свое изследване относно 
автентичността на текстовете, публи-
кувано в Берлин през 1879 г., Прутц 
подчертава, че видимо не съществува 
никаква връзка между доктрината на 
тамплиерите, съдържаща се в доку-
ментите от Хамбург, и тази, описана 
от разпитваните рицари по време на 
Процеса срещу тамплиерите. Освен 
това немският историк твърди, че ис-
лямът не се свързва с нито една от 
ересите на Средновековието, още 
повече, че според него повечето тек-
стове на членовете на Тайния Устав 
са заимствани от Библията, Еванге-
лията, писанията на св. Бернар от 
Клерво – текстове твърде сложни за 
неуките рицари тамплиери. На по-
следно място Ханс Прутц изтъква 
„необоримия� аргумент, посочващ 
анахронизъм в Устава: думата „друзи 
�, използвана в един от членовете, е 
напълно непозната дори за хронис-
тите на средновековната епоха.

Всичките тези доводи, особено 
последният, са достатъчни, за да бъде 
напълно отречена публикацията на 
Теодор Мерцдорф. Произведението 
му изобщо не е преведено на други 
европейски езици и едва през 1957 
г. френският изследовател на Орде-
на на Храма Рене Жил превежда на 
френски членовете на така нарече-
ния Таен Устав. Дори днес повечето 
историци все още споделят мнени-
ето, че документите от Хамбург са 
груба фалшификация.

Нещо повече – дори е открит нов 
анахронизъм, доказващ още веднъж 
фалшивият им произход. Вероятно 
фалшификаторът на документите е 
използвал името на рицар тампли-
ер, често цитирано в протоколите от 
разпитите по време на Процеса сре-
щу тамплиерите. В своите показания 
прецепторът на Аквитания и Поату, 

брат Жофроа дьо Гонвил, по време 
на разпита му на 15 ноември 1307 г., 
във връзка с описанието на перверз-
ни ритуали срещу Христос и плюе-
нето върху кръста, казва следното: 
„…според някои тези лоши и извра-
тени ритуали са въведени в Устава на 
Ордена от Магистър Ронселен, спо-
ред други – от Магистър Тома Бе-
рар…� Същият Ронселен се появява 
и в показанията на друг тамплиер, Ги 
Дофен, който разказва за „прован-
салски благородник, приет в Ордена 
през 1285 г. от Магистър Гийом дьо 
Божьо�. Следователно този Ронсе-
лен, идентифициран като рицарят от 
Прованс Рослен дьо Фос, посветен в 
тамплиерството през 1285 г., не би 

могъл да подписва Тайния Устав 40 
години по-рано, през 1240 г.

Друзи, странният Ронселинус 
или Рослен дьо Фос… тези два анах-
ронизма окончателно и напълно 
дисквалифицират документите от 
Хамбург.

Но в наши дни тези доказател-
ства не са достатъчно основание за 
отхвърляне на текстовете като фал-
шификат, тъй като вече ни е добре 
известно, че думата „друзи� е из-
ползвана в разказа на поклоника Бе-
нжамен дьо Тюдел, който пребивава 
в Светите земи в периода 1163–1173 
г. Той не само ги цитира, но дори 
описва обичаите им. А освен това, в 
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сал документите – Робърт от Сам-
форд, командор на Англия от 1241 
г. до 1248 г., после отново през 1259 
г., когато наследява поста на Рослен 
дьо Фос.

Така че дебатът за автентичност-
та на Тайния Устав вече е напълно 
безпочвен.

* * *

В известен смисъл членовете на 
Тайния устав на Ордена на Храма 
поставят множество въпроси пред 
съвременния им читател. Агресив-
ният им тон към Римокатолическата 
църква ни изненадва и дори е трудно 
да си обясним възможно ли е рица-
рите, защитавали два века интереси-
те на Католическата църква в Све-
тите земи, да имат за свое правило 
подобни текстове.

В чл. 8 на Устава за Братята Из-
браници е казано следното:

Има Избраници и Утешени във 
всички страни на света. Там, където 
ще видите да строят внушителни гра-
дежи, направете знаците за разпозна-
ване и ще откриете множество просве-
тени от Бога във Великото изкуство. 
Те са го наследили от своите предци и 
майстори и всички те са братя. Та-
кива са Добрите хора от Тулуза, бед-
няците от Лион, Албигойците, тези 
от околностите на Верона и Бергам, 
Бажолейците от Галиция и Тоскана, 
Бегарите и Българите. По подземни 
проходи ги отведете до вашите ка-
питули и на тези, които все още из-
питват съмнение и страх, подарете 
Consolamentum (Утешение) в присъст-
вието на трима свидетели, преди да ги 
допуснете до капитула.

Тайният Устав на Ордена на 
Храма изглежда е благосклонен към 
всички с изключение на добрите ка-
толици. Това обяснява защо толкова 
бързо е обявен за фалшив. Всъщ-
ност причината за този антикатоли-
чески тон е твърде проста. Магистър 
Ронселен дьо Фос е провансалски 
рицар, създал Тайните статути през 
1240 г. А историческият контекст на 
Прованс в първата половина на 13 в. 
твърде добре обяснява агресивността 
на документите от Хамбург. ►40
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момента на написването на Тайните 
статути в Ордена на Храма наистина 
членува Магистър Ронселен.

Историците успяват да иден-
тифицират двама рицаря с името 
Ронселен дьо Фос. Единият е вече 
цитираният Ронселен Дьо Фос, при-
съединил се към Ордена през 1285 г. 
в Сен-Жан д’Акр. Но вероятно той 
не постъпва в Ордена като редовен 
член, а просто е съмишленик (което 
е постоянна практика в онези вре-
мена), тъй като две години по-късно 
той се жени за Мабил д’Агулт, а през 
1310 г. вече е капитан в замъка в Иер, 
на служба при граф Шарл ІІ д’Анжу, 
крал на Неапол и граф на Прованс.

Но другият Рослен дьо Фос е да-
леч по-интересен за нас. Макар не-
говата биография да не е все още 
съвсем изяснена, той се появява в 
Хрониките на Прованс още през 
1237 г. Този рицар през 1242 г. е глав-
нокомандващ на крепостта Тортоса 
(в Светите земи), през 1248–1250 г. 
е командор на провинция Прованс, 
през 1251–1259 г. е командор на Ан-
глия, а през 1260 г. до 1278 г. (вероят-
но годината на смъртта му) – отново 
е представител на Ордена на Храма в 
Прованс. Следователно този Рослен 
дьо Фос би могъл напълно да е ав-
тор на Тайните статути. Както и да 
познава добре другия рицар, подпи-





В действителност в тези времена 
провансалските благородници не мо-
гат да простят на Римокатолическата 
църква политиката на хегемония, 
развихряща се по земите на Прованс 
с помощта на френските крале. През 
1226 г. кралят на Франция Луи VІІІ 
обсажда Авиньон, принадлежащ, 
както и Прованс, към Свещената 
Римска империя. Под прикритието 
на Албигойския кръстоносен поход 
Римокатолическата църква и кралят 
на Франция си присвояват правото 
на раздаващи правосъдие в долината 
на р. Рона. Конта-Венесен, древната 
земя на Империята и фиеф на Рай-
мон VІІ, граф на Тулуза, е присъе-
динена към Светия престол. Графът 
на Прованс, каталунецът Раймон 
Беренгуер V, става съюзник на папа-
та и се възползва от протекцията на 
Капетингите, за да засили личната си 
власт над провансалските градове.

Провансалците нямат друг по-
лезен ход, освен да се обърнат към 
император Фридрих ІІ, за да защити 
правата им. През 1226 г. Понс дьо 
Фос, старейшина на рода дьо Фос, се 
съгласява да стане васал на импера-
тора на Свещената Римска империя 
Фридрих ІІ. Барал дьо Бо, предво-
дител на императорската фракция в 
Прованс и приближен на рицарите 
тамплиери от Командорията в Арл, 
който е отлъчен от Църквата пет 
пъти, произнася прословутата фраза: 
„Всички предани католици са мои 
врагове и всички отлъчени – мои 
приятели.� – което твърде напомня 
текста на чл. 8 на Устава на Братята 
Утешени. Следователно взривоопас-
ното съдържание на Тайните статути 
не би могло да бъде доказа-

телство за фалши-
востта на докумен-
тите, а по-скоро е 
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израз на провансалския гибелизъм 
от началото на 13 в.

Видно е, че рицарят Ронслен 
дьо Фос, предполагаемият автор на 
Тайния Устав на Ордена, е напълно 
увлечен от битката между гвелфи и 
гибелини, развихряща се в Южна 
Франция. Когато Марсилия се вди-
га на въстание срещу амбициите на 
графа на Прованс и избира за свой 
покровител Раймон VІІ, граф на Ту-
луза, с благословията на император 
Фридрих ІІ, Хрониките на Прованс 
ни съобщават, че Ронслен дьо Фос, 
Раймон Жофроа и Раймон дьо Бо, 
виконти и владетели на града, са 
„главните предводители на въоръ-
жената борба�. Фактът, че те застават 
на страната на Раймон VІІ, граф на 
Тулуза, е свързан също с обещание-
то, дадено на Мон Перлен в Светите 
земи. През 1103 г., при обсадата на 
Триполи по време на Пръвия кръс-
тоносен поход, графът на Тулуза 
Раймон дьо Сен-Жил кара всички 
провансалци и окситанци от армия-
та му да се закълнат във вярност към 
неговата династия. Те са хората, кои-
то основават заедно с него графство 
Триполи. Сред тези рицари са и ви-
контите на Марсилия - Раймон дьо 
Бо и тримата сина на Гарсия: Понс, 
Гофри и Бертран – господари на 
Фос, Екс и Иер. Клетвата за вярност, 
дадена от провансалците на графа 
на Тулуза в Светите земи никога не е 
нарушена и остава в сила да края на 
тази династия през 1249 г.

Тесните връзки на провансалски-
те благородници с графа на Тулуза 
са логично обяснение защо Ронслен 
дьо Фос е главнокомандващ на кре-
постта Тортоса и пред- с т а в и -
тел на Ордена 

на тамплиерите в графство Трипо-
ли. Провансалската командория в 
Тортоса е разположена на граница-
та на териториите, контролирани от 
мюсюлманската секта на асасините. 
През целия 12 в. тази секта плаща да-
нък от 2000 безанта на тамплиерите, 
който всяка година е донасян от пра-
теник на асасините в Командорията в 
Тортоса. Същите земи са обитавани 
и от друзите. Ронслен дьо Фос, в ка-
чеството си на господар на провин-
ция Триполи, не би могъл да не ги 
познава. Затова никак не ни учудва 
текстът на чл. 9 от Устава на Братята 
Утешени, който гласи: 

Вие ще приемате сърдечно Братя-
та от тези общности и дори Утеше-
ните от Испания и Кипър ще прием-
ат по братски сарацините, друзите и 
тези, които обитават Ливан.

Ако се заинтересуваме от кариера-
та на тамплиер на Ронслен дьо Фос, 
ще констатираме, че той е влиятелна 
фигура в Ордена на Храма. Командор 
на провинция Триполи, командор на 
Прованс и Англия, Ронслен е повече 
от четиридесет години във високи-
те етажи на йерархията на Ордена. 
Съществуват данни, че той изпълня-
ва и важни дипломатически мисии. 
През 1242 г. в Тортоса в Сирия той 
потушава назравящ конфликт между 
тамплиерите и хоспиталиерите. Из-
глежда това става негово призвание, 
тъй като двадесет години по-късно 
потушава разпра между двата Ордена 
в Сен-Жан д’Акр.

Рицарят дьо Фос пътува твърде 
много: в Прованс, в Англия, в Свети-
те земи, където в качеството си на ко-
мандор на провинция е призоваван 
на Генерални капитули на Ордена, 
провеждани периодично в Командо-
рията в Сен-Жан д’Акр.

Възможно ли е Ронслен дьо Фос да 
е твърде влиятелна личност в йерар-
хията на Ордена на Храма? Възможно 
ли е той да е всъщност тайният Велик 
Магистър на тамплиерите? Всичко 
това ще разберем от продължението 
на статията в следващия брой.  

©Мария Арабаджиева, 2011
откъс от предстоящото издание 

Тайният Устав на Ордена на Храма,
издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“, 

София, 2011 г.
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Организация и вяра
Оранизацията на Тамплиерите е 
била външно много сходна с тази 
на другите военни ордени, защото 
са живеели по монашески правила. 
Това, което е направило Тамплиери-
те уникални, е била тяхната „еретич-
на” система на вярвания, която е въз-
действала на всички техни действия 
през съществуването им. 

Водачът на Тамплиерския Орден 
е бил Великият Майстор. Той е бил 
установен в главната квартира на Ор-
дена на Изток, с висшите си офице-
ри, отговорни за специфични упра-
вленски дела. Графство Триполи и 
град Антиохия в кралство Йерусалим 
са имали собствен Майстор, който е 
бил под ръководството на Великия 
Майстор. Европа е била разделена 
на провинции, всяка със свой Ко-
мандер, който е ръководел по-низ-
шестоящите офицери, отговорни за 
отделните Домове. Братята в Светите 
земи са поддържали връзка с Европа 
и дейностите на рицарите на конти-
нента чрез провеждане на регулярни 
Конвенти. 

Орденът е бил съставен от три 
категории: рицари, сержанти и све-
щеници. Рицарите са формирали 
тежката кавалерия. Сержантите са 
били разделени на две групи. Едната, 
съставена главно от простолюдието 
и в редки случай – от благородници, 
се е сражавала редом с рицарите чес-
то като конници; другата част е била 

съставена от работещи Братя, които 
са се грижели за Тамплиерските До-
мове, като са отговаряли за практич-
ните и битовите въпроси, както и за 
земеделието. Свеще-
ниците са били 
е д и н с т в е н и т е 
ръкоположени 
членове на Ор-
дена, на които е 
било забранено 
да се бият. Рица-
рите са гледали 
на тях с лека 
насмешка, 
тъй като 
никога 
не са 
с и 

цапали ръцете с 
поддръжката на владенията 
или с военна дейност. 

Великият Майстор 
Великият Майстор е бил избиран до-
живот. При смъртта на Великия Май-
стор, Великият Командер, който 
е бил старшият административен 
офицер, се е консултирал с глав-

ИСТОРИЯ НА 
ТАМПЛИЕРИТЕ

ИСТОРИЯ НА ОРДЕНА

ния военен офицер и Командер на 
Йерусалим, Триполи и Антиохия, за 
да определи дата за избори.   ►42
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се е гледало изключително сериозно 
и изборите са се провеждали в глав-
ната квартира на Ордена – първо в 
Йерусалим, след това в Акра и след 
загубата на Светите земи – в Кипър. 
От статуите от 1186 г., когато пра-
вилата на изборите са били форма-
лизирани, разбираме, че се е счита-
ло за много по-важно да се избере 
най-подходящият за поста човек, 
отколкото да се избере прибързано 
недостоен водач. Въпреки това, кан-
дидатите за поста на Велик Майстор 
са били внимателно избирани от Въ-
трешния Кръг , съставен изключи-
телно и само от Rex Deus членовете 
на Ордена. 

Конвенти
Конвенти са били организирани за 
обсъждане на текущите въпроси и за 
да се гледат съдебни дела, както в Ев-
ропа, така и в Свещените земи. 

На Великият Конвент, воден от 
Великия Майстор, са били назнача-
вани висшите офицери, решавало се  
кои братя не са вече годни за актив-
на военна служба и трябва да бъдат 
изпратени обратно в Европа. Също 
така, на Великия Конвент са се реша-
вали дисциплинарни дела и всички 
други въпроси. 

Провинциалните Конвенти са 
били председателствани от провин-
циалния Командер. Те са се про-
веждали ежегодно и са присъствали 
всички водачи на отделни Домове. 
Процедурата и дневният ред са след-
вали реда на Великия Конвент, но 
всички въпроси, които са били счи-
тани за твърде сложни, са били пре-
пращани към Великия Конвент. 

Европейски провинции 
Европейските провинции са се раз-
вили с нарастването на владенията 
на Ордена. Ръководното длъжност-
но лице е бил Командерът. Един от 
Домовете в провинцията е бил изби-
ран за административен център, къ-
дето се е съхранявал архивът и касата 
за този регион; в Англия това било 
Лондон, а в Северна Франция – Па-
риж. Провинциалният Командер е 
валидизирал документи със собст-

Тринадесет избиратели – осем Рица-
ри, четирима сержанти и един свеще-
ник – са били избирани чрез сложна 
процедура, за която се казва, че е била 
развита, за да позволи на Господ да 
вземе участие в процеса. Числото три-
надесет също е било приемано като 
символ на Исус Христос и дванадесе-
тимата апостоли. Обикновено член 
на Ордена, прекарал време на Изток, 

е бил избиран с предимство пред ня-
кой от Запада. Единствените Велики 
Майстори, които на са служили дожи-
вот, са Еверар де Бар, който се отказ-
ва от тази длъжност, за да се оттегли 
в цистериански манастир, и Филип де 
Мили, който се отказва, за да се завър-
не в светския живот. 

На избора на нов Велик Майстор 

►41 
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вен печат, който обикновено е имал 
стандартен дизайн, изобразяващ 
Ag�us Dei – Божия Агнец – на ан-
глийските печатиq и йерусалимската 
църква „Възкресение Христово” – на 
френските печати. 

Печатите от другите провинции 
също са имали свои символи – пе-
чатът на германският Командер е 
варирал, като един от късния ХІІІ-
ти в. изобразява главата на Христос, 
а друг, от края на този век, показва 
орел.

Командерията
Командерията е била местният 

административен център. В папската 
була Om�e Datum O�timum от 1139 
г.q Командерията получава правото 
да има собствен параклис при усло-
вие, че той бива ползван единстве-
но от Ордена. Постът на Командер 
е отговарял на поста на Господар на 
имението и е бил отговорен за жи-
телите му. Той е бил отговорен за 
местното правосъдие и спазването 
на реда и закона; осигурявал е наеми-
те да са платени, както и даренията 
за църквата. Негова е била отговор-
ността да събере всички парични да-
рения за Ордена и да изпрати всички 
допълнителни средства в главната 
квартира на Провинцията, откъдето 
средствата са били препращани в 
Светите земи. 

Командериите в Южна Франция 
обикновено са били укрепени с кре-
постни стени, особено на пътища, 
контролирани и охранявани от Там-
плиерите. Обитателите на една Ко-
мандерия били: рицари, сержанти-
военни и цивилни, които работели 
като дърводелци, ковачи, зидари и 
животновъди; свещеници, които от-
говаряли за духовните нужди на дру-
гите мъже и жени, които поемали ро-
лята на духовни воини и са се молели 
за благото на Ордена; пенсионирани 
Рицари, изпратени у дома от Изтока; 
свободни и крепостни слуги. 

Всички Рицари, сержанти и све-
щеници полагали клетва за бедност, 
целомъдрие и подчинение. Асоци-
ираните членове са били освободени 
от задължението да полагат клетва. 
Малко от обитателите на Западните 
Командерии са взимали участие в 
Кръстоносните походи срещу мю-
сюлманите. 

Статусът на Рицарството
Всеки рицар, който е бил неженен 
и свободен, без връзка с друга ре-
лигиозна организация, е имал пра-
вото да поиска членство в Ордена 

на Рицарите Тамплиери. Рицарят е 
бил напълно обучен професионален 
воин, който се е биел или на кон, из-
ползвайки копие или меч, или рядко 
пешком, използвайки бойна секира 
или лък и стрели. През ХІІ в. новите 
бойни техники, като кавалерийската 
атака със закрепено копие, повдиг-
нали статуса на рицарството, като 
влизането в него станало по-трудно. 
Изисквали се дълги часове упражне-
ния, които били възможни само за 
имащите пари и време. Ризниците 
и мечовете подобрявали качествата 
и сложността си, което увеличавало 
разходите. Започнало развитието на 
рицарска култура в отговор на крити-
ките на Църквата, която обвинявала 
Рицарите, че са безумни и кръвожад-
ни касапи, а също и на търговците, 
които ги осъждали за липса на прак-
тичност и нюх към бизнеса (въпре-
ки че много Тамплиери са заемали 
високи постове в правителствата на 
отделните държави). Тамплиерите 
често били осъждани, че са надмен-
ни и горди, но те просто изразява-
ли себеуважението си, защото като 
рицари разглеждали себе си родени 
с по-висок социален статус от тър-
говците, за които вярвали, че лъжат 
и мамят за пари. Освен това, рицар-
ството се е разглеждало като символ 
на благородничество. В ХІІІв., за да 
постъпиш като рицар в Ордена, вече 
трябва да си посветен за рицар, да си 
син на рицар или син на дъщерята на 
рицар, както и да си законнороден.

Приемане в Ордена
Оригиналният Устав на Ордена 

изисквал период на обучение, който 
бил съкратен, когато тежките за-
губи на Изток започнали да изис-
кват бързо приемане. Кандидатът 
прекарвал самотно нощно бдение 
в параклиса, последвано от церемо-
ния на инициация на изгрев слънце. 
Постулантът бил предупреждаван, 
че животът в Ордена е много тру-
ден, че трябва да следва заповедите 
без въпроси 
и че част от 
работата му 
може да е 
унизителна. 
Той не тряб-
ва да има 
други анга-
жименти, да 
не е крепос-
тен или женен, нито да дължи пари 
в размер по-голям, отколкото може 
да плати. Кандидатът се заклевал да 
даде цялото си лично имущество на 
Ордена, да живее в благочестие, да 
се подчинява на Великия Майстор 

и на Устава и да работи в помощ на 
братята си за завоюване на Светите 
земи. Той се е заклевал пред Господ 
и нашата лейди Св. Мария. Не е съв-
сем ясно обаче пред коя св. Мария се 
е заклевал във вярност. 

През ХІІ и ХІІІв. женското нача-
ло започнало да се връща в католи-
цизма с развитие обожествяването на 
Дева Мария. Когато обаче Бернар дьо 
Клерво дава на Тамплиерите техния 
Устав на Съвета в Трой, той много 
ясно поставя изискването си всички 
членове на Ордена „да се подчиня-
ват на Бетания”  и Дома на Мария и 
Марта” – всъщност той им е казвал 
да се заклеват в подчинение на ди-
настията, основана от Исус и Мария 
Магдалена. 

Постиженията на Ордена на Там-
плиерите в краткия 180-годишен 
период от съществуването им мно-
гократно надвишават тези на който 
и да е военен орден от това време. 
Изследването на действията и вяр-
ванията им повдига въпроса „Какво 
е направило Тамплиерите толкова 
различни от другите военни ордени? 
и „Как са успели да осъществят про-
мените, засегнали почти всеки жител 
на Европа?”. За да започнем да раз-
бираме това, първо трябва да разгле-
даме техните духовни и религиозни 
вярвания. (Продължение – в следващия 
брой)  

(Из книгата „Рицарите Тамплиери”  
на Мерилин Хопкинс”, 2007 г.)
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Климент Атанасов, Командер на Командерия "Св. Димитър" - Бургас

СТРАСТТА НА ПОЗНАНИЕТО

Климент Атанасов е човек на об-
разите. С четката на художника 
или с перото на поета, той това 

прави – създава образи. Образът е пре-
дизвикателство към даденото, към съ-
ществуващото. Той е внезапният камък, 
който разбива огледалата на видимото, 
пред които така доверчиво сме се из-

правили. Като нарцистични същества 
ние охотно стоим пред огледалата и 
очакваме да ни похвалят, бащински да 
потвърдят нашата доброта и красота. 

Климент Атанасов обаче не се 
впечатлява от нарцистичното ни 
застиване пред огледалата. Неговото 
творчество е родено в предизвикател-

ството и е движено от него. Затова в 
размишленията му толкова често ще 
срещнем думи като �ерес”, �бунт”, 
�отрицание”… Затова в творчеството 
му ще срещнем толкова неочаквани 
пътеки, странни съчетавания, нагъна-
ти от страст думи, устремени към не-
знайното линии…  ►46
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Бунтът и отрицанието не са просто 
жест на съпротива срещу направеното 
от другите – от �старите” времена и 
художници. Тези жестове на авангар-
да са отдавна направени и са смислово 
изтощени. 

За Климент бунтът и ереста са от-
рицание на застиването в самия себе 
си, обръщане срещу леността на ми-
сълта и чувствата. Бунтът е мъдро зна-
ние за противоречивата и илюзорно 
постижима �същност” на човека. 

Той е отпор срещу търпеливото 
изчакване на влака, който така и не 
спира на гарата на собствения ни жи-
вот. Или както е казано в едно стихо-
творение на Климент – красивите тела 
са �потънали в очакване на ново аз”. 

Точно този е проблемът на бун-
туващото се изкуство – нещата, които 
така и не успяват да дойдат при нас, да 
се родят. Ние вечно сме готови санти-
ментално да оплакваме отиващото си, 
умиращото, отдалечаващото се. Но 

много рядко сме готови да предизвик-
ваме скритото, нероденото, невидяно-
то. Вечната сянка зад завесата на дните 
и нощите.

Климент Атанасов това се опитва 
да направи. Да нарисува такива карти-
ни и да напише такива стихове, които 
разгръщат и развиват познанието ни 
за нещата. Познанието като докосване 
до невидимото. Няма по-голяма сла-
дост, няма по-голямо човешко щастие 
от това да докосваш невидимото. Да 
галиш невидимото, защото там, както 
казва Климент, са и собствените ни 
съмнения. 

Именно това може би е погледът 
към вечно загадъчната �дупка в праз-
ното”. В общия фон на празнотата е 
много трудно да се видят нейните дуп-
ки. Онзи, който съумее да ги види има 
щастието да гледа повече, да вижда 
другото, да усеща диханието на тай-
ната. Климент е от хората, които имат 
тази дарба. Има това щастие и този 

ентусиазъм. 

Сигурно в това творческо щастие 
се вмества и реставраторската му ра-
бота. Времето разяжда дори камъка, 
каквото и да казват поетите. Металът 
погива под натиска на корозията, об-
разите потъват в тъмнината на пати-
ната… Художникът е там, за да спаси 
това погиване – да среже нишките 
на зелената плесен, да пусне отново 
светлината в образите. Изключително 
много ценя точно това усилие, това 
всеотдайно съсредоточаване в грижата 
към миналото. 

Бунтарят срещу готовите и нагла-
сени образи-�истини”. Спасителят на 
погиващите, на застрашените образи.  
Това е Климент Атанасов. 

Самото биографично доказател-
ството за факта, че само духовните 
страсти раждат изкуството. И го правят 
зримо. Съкровено въздействащо.  

Проф. д.ф.н. Валери Стефанов

► 45
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Романа на Кретиен дио 
Троа „Персевал или раз-
каз за Граала” е един от 

ярките образци на рицарския 
средновековен роман, създа-
ден в края на XII век.

Първото заглавие от поре-
дицата „Френско-българска 
библиотека, която ще пред-
стави на български език ше-
дьоври на старата френска 
литература.

Книгата излиза от Библио-
теката на Ордена на Рицари-
те Тамплиери на Йерусалим 
– Велик Приорат България в 
сътрудничество с Универси-
тетското издателство на Со-
фийски университет „Св. Кли-
мент Охридски”. Вярваме, че 
това сътрудничество ще внесе 
повече академизъм в усилия-
та на Ордена за популяризи-
ране на принципите и идеи-
те на рицарите тамплиери за 
утвърждаване на рицарските 
добродетели и морал. За тър-
жество на братската любов и 
християнските ценности.

Подкрепата на Рицарите и 
Дамите на Ордена за издава-
нето на романа е израз на дъл-
бокото убеждение, че благот-
ворителността няма граници 
и давайки на читателя силата 
на познанието, му даваш мо-
дели за поведение, сили и упо-
вание да работи за създаване 
на един по-добър свят – свят 
на мир и любов между хората.
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