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През тази пролет Велик Прио-
рат изготви нов медал за членове 
и симпатизанти на Ордена на 
Рицарите Тамплиери – Медал 
за кураж. Той се дава за морална 
подкрепа и въплъщава в себе си 
съпричастността ни към нашите 
Братя, Сестри и Постуланти, как-
то и към граждански лица, сим-
патизанти на Ордена, в трудни 
моменти в техния живот.
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Напоследък много често чу-
ваме призива „да се върнем 
към истинските ценности”. 

Добре!

За съжаление почти нищо не се 
казва за това на какво или от кого са 
основани тези „истински ценности”. 
За повечето от нас тези истински 
ценности се коренят в семейството; в 
религиозните, патриотични и етниче-
ски традиции. Други ценности са уни-
кални, свързани с жизнения ни опит. 
Независимо от това чувстваме, че тези 
ценности, за които претендираме, 
не винаги са тези, които прилагаме в 
ежедневния си живот. Кое или кой е 
източникът на тези ежедневни „опе-
ративни” ценности?

Отговорът може да ни изненада. 
Може би бихме казали нещо като Гос-
под, семейство и нация? Но по-често, 
с промяната на поведението и култу-
рата на тези около нас, ние също се 
променяме, чуваме като приемливо и 
следователно определящо: „Е добре, 
всеки прави така.” Бих искал да ви по-
питам: наистина ли сме сигурни, че 
искаме поведението и ценностите на 
другите да променят нашите основни 
ценности на поведение, приличие, от-

говорност и т.н.? Най-вероятно не. 

Св. Павел навярно е имал предвид 
истинските ценности, когато е писал 
до християните в Рим: „Не се при-
гаждайте към този свят, а преобразя-
вайте чрез усилието на ума ви, така че 
да можете да отличите каква е волята 
на Господ, кое е добро, приемливо и 
прекрасно.”

Това „разбиране” на волята на 
Господ не е лесно постижимо. Мно-
го проблеми в нашия живот биха се 
разрешили, ако се запитаме какво за 
Господ би било „добро, приемливо 
или прекрасно”, а не какво биха на-
правили другите.

Св. Павел продължава: „Нека лю-
бовта бъде истинска. Мразете това, 
което е лошо, дръж те се здраво за 
доброто; обичайте се един друг, над-
преварвайте се да окажете един на 
друг почит. Не се бавете да положите 
усилие, нека духът ви е буден; служете 
на Господ! Радвайте се на надеждата, 
бъдете търпеливи в страданието, по-
стоянствайте в молитвите. Не преодо-
лявайте злото със зло, а с добро.”

Това са основните ценности, дъл-
боко заложени от Господ, на когото 

служим като Тамплиери.

Нека си представим какво влия-
ние бихме имали като християни и 
Тамплиери, ако това какво е „добро, 
приемливо и прекрасно” се дефинира 
за нас от това какво Господ счита за 
„добро, приемливо и прекрасно”, а не 
от това „така правят другите”.

Ще бъде прекрасно!

Non Nobis, Domine, non Nobis – 
sed Nomini Tuo da Gloriam!

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

Уважаеми Братя, Сестри и Постуланти, 
Скъпи симпатизанти,
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50-та годишнина  
на Велик Приорат САЩ

Приятелството между Велик Приорат Германия и Велик 
Приорат България придоби още по-широки измерения. Това 
беше постигнато с посещението на делегация на Велик Прио-
рат България по време на конвента на Велик Приорат Гер-
мания, който се проведе в периода 1-3 юни 2012 в гр. Кьолн. 

Конвент на Велик Приорат Мексико  
и Приорат Бразилия

Знак на приятелство8 Велик Магистрален Съвет 
Сан Антонио

ВП БЪлгаРия

От 10 до 12 юни в Сан Антонио, Тексас, се състоя Пролетният 
Магистрален Съвет на Ордена. За пълноправни Велики Приора-
ти на Ордена бяха признати чрез единодушно гласуване Румъния, 
Дания, Аржентина и Хърватска.
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ВП БЪлгаРия

КОМаНДEРии18

ТаМПлиЕРсКО ПЕРО

иНсТиТуТ ПО исТОРия  
На сРЕДНОВЕКОВиЕТО

31

34

ХIV-ТИ КОНВеНТ На  
ВелИК ПРИОРаТ БълГаРИя 9

Събор на 
Прецептория

„Св. Андрей” – Киев

Командерия
„Св. Димитър”

осъществи лекция с мла-
дежи от Бургас и дари 

ценна литература

Първи Събор на 
Командерия 

„Св. Андрей” – 
Разград

Събор на Командерия 
„Улпия”

19

22

24

Майският фестивал в Кърджали 
хвърли мост между традициите 
и бъдещето

20

Събор на Командерия
„Св. Лазар Български”

26

Църквата „Св.Йоан Кръстител”  
в с. Бучуковци,  
Дряновско

Българското културно-историческо 
наследство 
Изводи след провеждането на Втората научна кръгла маса, орга-
низирана от Института за изследване на Средновековието

Годината е около 1840. Турция 
е на прага на поредната война 
с Русия. Руската опасност е 
основният подтик по волята 
на султан Абдул Меджид на 
един от най-красивите хълмове 
южно от Силистра да се издигне 
крепостта „Меджиди Табия” 
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Йод дьо Сен-Аман е роден в 
благородническо семейство 
в провинция Лимузен, Фран-

ция. Кариерата си започва през 1156 
г. като Маршал на Йерусалим, през 
1171 г. е приет в Ордена на Рицари-
те Тамплиери, а скоро след това бива 
избран да наследи Филип дьо Мили 
като Велик Майстор на Ордена.

По онова време Орденът има нуж-
да от жизнен, действен и решителен 
водач. През 1172 г. един рицар Там-
плиер, Готие дьо Менил, бива обви-
нен от Амори І крал на Йерусалим, 
в убийството на вестоносец на аса-
сините. Кралят заповядва на Йод дьо 
Сен-Аман да му предаде дьо Менил, 
но новият Велик Майстор, опирайки 
се на независимостта на Тамплиери-
те, които по силата на папска була по-
падат единствено под юрисдикцията 
на папата, категорично му отказва. 

Макар няколко месеца по-късно 
дьо Менил неочаквано да умира, едва 
смъртта на Амори І слага край на 
раздора между краля и Тамплиерите. 
През това време обаче Йод дьо Сен-
Аман успява да си спечели репутация-
та на силен, непреклонен и несломим 
човек. Противопоставя се на всички 
опити на крал Амори I, да наложи 
своята власт и решения на Ордена на 
Храма. Впоследствие тази негова по-
литика донася на Ордена множество 
беди. Непримиримостта на Великия 
Майстор довежда до сриване на авто-
ритета на Братството както пред свет-
ската, така и пред църковната власт.

По време на управлението си Йод 

дьо Сен-Аман води няколко похода 
срещу армиите на Салах ад-Дин, ста-
нал известен в Европа като Саладин. 
Те включват мисии в Наплуз, Йери-
хон и Джера, където печели няколко 
победи. Най-забележителната му по-
беда без съмнение е в прословутата 
битка при Монжизар.

След тази славна победа над ар-
мията на Саладин, Орденът получава  
някои значителни дарения. Сеньорът 
на Маргат, Рено, например предоста-
вя на Ордена половината от доходи-
те от градовете на своята провинция. 

През март 1179 г. Тамплиерите по-
строяват крепостта Шатле при брода 
на Св. Яков на река Йордан. Саладин 
се опитва да води преговори за раз-
рушаването на тази крепост, тъй като 
изграждането й нарушава мирния до-
говор, сключен от него с Балдуин IV 
след битката при Монжизар. Франки-
те отказват, въпреки обещанието на 
Саладин да плати 100 000 динара след 
разрушаването на крепостта.

През май 1179 г. Саладин се опит-
ва да нахлуе в Йерусалимското крал-
ство, но крепостта Шатле дава досто-
ен отпор на атаките на мюсюлманите, 
твърдо защитавана от Тамплиерите и 

бойците на конетабъла Онфроа дьо 
Торон.

Скоро след тази битка крал Балду-
ин IV, графа на Триполи Раймон III, 
Йод дьо Сен-Аман и Роже дьо Мулен, 
Велик Майстор на Хоспиталиерите, 
отново се изправят пред Саладин в 
областта Мар Айюн. Въпреки някои 
успехи на франките, този път в края 
на август 1179 г. Саладин смазва хрис-
тиянската армия и пленява Йод дьо 
Сен-Аман.

По думите на Гийом от Тир бит-
ката завършва трагично за кръстоно-
сците заради необмислените дейст-
вия на Йод дьо Сен-Аман, втурнал 
се със своите рицари срещу турците. 
Великият Майстор и множество братя 
на Ордена попадат в плен на султана, 
а кралят успява да се спаси само бла-
годарение на предаността на своите 
войници.

Саладин не се възползва от побе-
дата си, за да нахлуе в Йерусалимското 
кралство, а вместо това се задоволява 
да обсади и унищожи тамплиерската 
крепост Шатле. Освен това екзекути-
ра всички Тамплиери и техните наем-
ници, които се намират в крепостта.

Йод дьо Сен-Аман умира през ок-
томври 1180 г. в една от тъмниците 
на Саладин. Малко преди смъртта му 
получава предложение да бъде разме-
нен за племенника на Саладин, който 
е затворник във франкски затвор. Той 
отказва да бъде откупен или разменен, 
заявявайки, че „Тамплиерът може да 
даде като откуп само пояса си и бой-
ния си меч”.

Йод дьо Сен-Аман 
(11??-1180)
Велик Майстор на Ордена от 1171 до 1180 г.

Непримиримостта на 
Великия Майстор довежда 
до сриване на авторитета 
на Братството както пред 
светската, така и пред 
църковната власт.

Първите
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50-та годишнина на 
Велик Приорат САЩ

През настоящата година от-
белязваме 50-годишнината 
от създаването на Автоном-

ния Велик Приорат на САЩ. Щатът 
Ню Джърси официално представя на 
Ордена правото на регистрация на 29 
юни 1962 г.

През 2012 г. ВП САЩ празнува 
златния си юбилей от 7 до 10 юни 
в Сан Антонио – Тексас. На състоя-
лото се на 9.06.заседание на Великия 
Съвет на ВП САЩ бе избран новият 
– ХVІІІ-ти, Велик Приор Томас Кър-
тис ІІ, GCTJ (досегашен Велик Канц-
лер). ХVІІ-ият Велик Приор – кап. 
Кийт Ларсън, GCTJ, организатор и 
домакин на тържествата, стана поче-
тен Велик Приор на ВП САЩ.

В тържествената процесия до 
църквата „Травис Парк” участваха 
137 знаменосци, носещи национал-
ните знамена на Великите Приорати 
на Ордена, знамената на Приоратите 
на ВП САЩ и знамената на Велики-
те Приорати, участници в събитието. 
Българският национален флаг и зна-
мето на ВП България гордо се вееха 
по улиците на Сан Антонио. Предста-
вители на повечето Велики Приорати 
взеха участие в тържествата.

С указ на Великия Приор на Бъл-

гария Н.Пр. Румен Ралчев, делегация 
в състав: сестра Хермина Георгиева – 
Велик Секретар, и Сестра Юлия Ни-
колова – Командер на Командерия, 
взе участие в тържествата, посветени 
на 50-годишнината от създаването на 
Велик Приорат САЩ. Програмата 
включваше нощно бдение за Посту-
лантите, преди да бъдат повдигнати 
в степен Рицар/Дама, Конвент с Ин-
веститура на ВП САЩ и благотвори-
телна вечеря. Беше организирано и 
посещение на крепостта Аламо, къде-
то, от 12.02.1836 г., в продължение на 
тринадесет дни, доброволчески отря-
ди и цялото население се бият срещу 
армията на ген. Антонио Лопес де 
Санта Ана, отстоявайки своята незави-
симост от Мексико. С изключение на 
една жена и три деца всички загиват, 
но и досега битката за Аламо е символ 
на саможертвата, в името на стремежа 
на човешкия дух към свобода.

Друга забележителност на Сан 
Антонио е Риверуолк. Старото име 
на река Уанагуана е променено  през 
1691 г. от испанските завоеватели. 
През 1941 г. архитектът Роберт Х.Х. 
Хъгман представя проект, който пре-
връща цялото протежение на реката в 
едно от най-очарователните места за 
разходка и почивка. Природата, рес-

таврираните къщи и часовници, мал-
ките водопади и гирляндите от цветя, 
чудесните заведения, където любите-
лите на мексиканска храна и коктей-
ли могат да се скрият от горещината, 
взаимно се допълват и са най-пред-
почитаното място за всички туристи. 
Състоя се и рицарски турнир, в който 
участваха рицари от Приорат „Свети 
Матей”, Тексас.

Конвентът се проведе в методист-
ката църква „Травис Парк”. По вре-
ме на церемонията бяха посветени в 
рицарско звание 22-ма постуланти, а 
Инвеститурата бе извършена от 8 по-
четни Велики Приори на ВП САЩ, в 
т.ч. от бригаден генерал Патрик Рей, 
Велик Майстор на Ордена, контраад-
мирал Джеймс Кери, почетен Велик 
Майстор на Ордена, и ген.-майор Боб 
Дисни, Велик Командер. Бяха разда-
дени награди и беше въведен в длъж-
ност и новоизбраният Велик Приор 
на САЩ – Н.Пр. Томас Къртис II. 
Хор, съставен от Рицари и Дами, пя 
по време на събитието.

Хермина Георгиева, GDOTJ 
Велик Секретар на ВП България

Юлия Николова DCTJ 
Командер на Командерия „Княз Борис I” 003
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От 10 до 12 юни в Сан Антонио, Тексас, се състоя 
Пролетният Магистрален Съвет на Ордена. Поради 
тържествата във връзка с 50-годишнината на ВП 

САЩ бе предвидена по-кратка работна програма, основно 
насочена към подготовката на Великия Магистрален Съвет 
в Хелзинки (20-22 септември 2012 г.), на който се очаква взе-
мането на реди;а важни решения за бъдещото развитие – в 
стратегически и организационен план, на Ордена.

За пълноправни Велики Приорати на Ордена бяха при-
знати чрез единодушно гласуване Румъния, Дания, Аржен-
тина и Хърватска.

Беше приет и Правилникът за работа на Великия Арби-
тражен съд на Ордена. Бяха създадени и няколко комисии 
по следните въпроси:

1. Проект за промени в Правилника на Ордена

2. Проект за промени в изискванията за минималния 
брой Рицари и Дами във Великите Приорати, Приорати-
те и Командериите, както и размера на годишния членски 
внос на Великите Приорати към Ордена. Комисията е под 
председателството на ВП България.

3. Стратегия за развитие на Ордена

Всички комисии се състоят от 5 члена от различни Вели-
ки Приорати. ВП България участва във всички комисии с 
водеща роля.

Заседанията на ВМС бяха открити за Рицари и Дами.

По предложение на Великия Командер бяха раздадени 
дискове с филма за Есенния Конвент – модел за провеждане 
на Конвенти. За библиотеката на Ордена бяха дарени кни-
ги и списания, излезли през периода между двата Велики 
Магистрални Съвета, както и образци от възпоменателната 
марка и медал-монета по повод 700-годишнината от разби-
ването на Ордена.

Х. Георгиева DGOTJ 
Велик Секретар 

Велик Приорат България

Велик Магистрален  
Съвет 

Сан Антонио
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На 19 май 2012 г. в гр. Плов-
див се състоя ХІV-ият Про-
летен Конвент на ВП Бъл-

гария. Почетни гости на Конвента 
бяха делегациите на Велик Приорат 
Сърбия – начело с Н.Пр. Драгутин 
Загорац, и на Велик Приорат Гър-
ция, водени от ген. м-р (о.р.) Георги-
ос Ойкомому.

На Конвента бяха въведени в ра-
бота с ритуал три нови Командерии 
– в гр. Москва, Русия – Командерия 
„Св. Андрей Първозванни – Москва”, 
в гр. Киев, Украйна – „Св. Николай 

– Киев” и „Св. Лазар Български” – 
гр.Габрово. присъстваха повече от 
300 Братя, Сестри и Постуланти от 
Ордена. Бяха поднесени приветствия 
от Н.Пр. Боб Дисни – Велик Коман-
дер на Ордена, и от редица Велики 
Приорати на Ордена.

Беше открита изложба с картини, 
фотографии и скулптури на тампли-
ерска тематика, като за пръв път в гр. 
Пловдив бе изложена издадената от 
Ватикана през 2007 г. книга с прото-
колите от разпитите на Тамплиерите 
от 1307 до 1314 г. (по време на уни-

щожаването на Ордена), доказваща 
невинността на Тамплиерите по пре-
дявените им обвинения. Бе показана 
и най-новата книга (№ 23) от библи-
отеката книги, издадени от ВП Бълга-
рия – „Царството на славяните”, как-
то и възпоменателната монета-медал 
и марка по повод 700-годишнината от 
разпускането на Ордена.

На гала-вечерята в прекрасната 
обстановка на дружески разговори и 
много танци домакините от Команде-
рия „Улпия” организираха и светлин-
но шоу с фойерверки.

ВП БЪлгаРия

ХІV-ти Конвент 
на Велик Приорат 
България
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ОРДЕНЪТ
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ВП БЪлгаРия

На 13.06.2012г. от 17:30ч. в 
Националната библиоте-
ка „Св. св. Кирил и Ме-

тодий” бяха представени книгите 
„Царството на славяните” с автор 
Мавро Орбини, написана през 1601г. 
за първи път е с цялостен превод на 
български език и „История славяно-
българска” с автор Паисий Хилендар-
ски, издадени от „Орден на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим – Велик 
Приорат България”. Книгите поред-
ни № № 23 и 24 от библиотеката на 
Ордена бяха презентирани от про-
фесор Валери Стефанов и професор 
Божидар Димитров.

Присъстваха повече от 150 гости, 
Рицари и Дами.

През месец май Н. Пр. Румен Ралчев проведе официална 
среща с Н. Пр. посланика на Армения в България г-н 
Арсен Схоян. В непринудената атмосфера, създадена по 

време на срещата в сградата на Посолство Армения, Великият 
Приор запозна Н. Пр. Схоян с целите и задачите на OSMTH и 
тяхното изпълнение от Велик Приорат България у нас.

СРеща С ПОСлаНИКа На аРмеНИя

На 25 юни в сградата на Научно-изследователския музей Н. Пр. 
Румен Ралчев дари чрез Директора професор Божидар Дими-
тров – НИМ с 250 книги „История славянобългарска” (№ 24 от 

библиотеката на Велик Приорат България), които да бъдат раздадени в бъл-
гарските покрайнини на Балканите. Допълнително Великият Приор връчи на 
проф. Димитров специално надписана книгата на Мавро Орбини „Царството 
на славяните” за съдействието, оказано от него на Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим Велик Приорат България в издателската и просветителска 
дейност.

Велик Приорат България дари  
250 книги на Научно- 
изследователския музей
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На 28 април 2012 г. в Рио де 
Жанейро се състоя първи-
ят международен Конвент 

на Приорат Бразилия, част от Велик 
Приорат Мексико. В Конвента взе 
участие и делегация на Велик Прио-
рат България, водена от Н.Пр. Румен 
Ралчев – Велик Приор. На Конвента, в 
тържествен църковен ритуал, бе учре-
дена Командерия в Рио де Жанейро, 
с Командер Брат Х. Ирапоан. Н.Пр. 
Алфред Мишо връчи най-високото 
отличие на Велик Приорат Мексико 
– Кръста за доблест І-ва степен – на 
Н.Пр. Румен Ралчев, като признание 
на усилията му за развитие на връз-
ките между двата Велики Приората. 
Същото отличие беше връчено и на 
Хермина Георгиева, Велик Секретар 
на Велик Приорат България.

Домакините бяха изключител-
но впечатлени от филма за ХІІІ-тия 
Конвент на Велик Приорат България. 
В Конвента в Рио де Жанейро взеха 
участие и Велики Офицери и Коман-
дери на Командерии от САЩ, Ар-
жентина и Мексико.

Бяха проведени разговори за 
сближаване и взаимодействие с Ве-
лик Приорат Мексико и Приоратите 
на Аржентина (вече Велик Приорат) 
и Бразилия.

Конвент на Велик 
Приорат Мексико  
и Приорат Бразилия
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Приятелството между Велик 
Приорат Германия и Велик 
Приорат България придо-

би още по-широки измерения. Това 
беше постигнато с посещението на 
делегация на Велик Приорат Бълга-
рия по време на конвента на Велик 
Приорат Германия, който се проведе 
в периода 1-3 юни 2012 в гр. Кьолн. 
Начело на делегацията беше Велики-
ят Приор ген.майор Румен Ралчев.

Избраният за провеждане на Кон-
вента гр. Кьолн е третият по големи-
на в Германия, разположен на двата 
бряга на река Рейн, получил статут на 

град през 50 година от новата ера.

Началото на Конвента беше от-
белязано с прием в кметството на 
Кьолн. Кметът на града Юрген Ро-
терс поздрави рицарите Тамплиери в 
представителната готическа тържест-
вена зала на кметството. Великият 
Приор на България ген.майор Румен 
Ралчев също използва възможността 
и отправи поздравителни думи към 
кмета, в които изтъкна добрите връз-
ки между двете държави и двата Вели-
ки Приората и заедно с Великия При-
ор на Велик Приорат Германия Елке 
Брунс се записаха в Златната книга на 

града.

След това участниците разгледаха 
Кьолнската катедрала – една от най-
известните готически катедрали, сим-
вол на града. Строителството й трае 
от 1248 до 1437 г. и в по-късен етап 
от 1842 до 1880 г. Братята и Сестрите 
имаха възможността да посетят съ-
кровищницата на катедралата, където 
се съхраняват уникални и изключи-
телно ценни за света реликви и пред-
мети на изкуството.

Кулминацията на Конвента бе 
екуменическата църковна служба в 
Елендскирхе в Кьолн. Църквата е 

Знак на приятелство

ВП БЪлгаРия
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собственост на аристократичната 
фамилия фон Гроте. Един от фами-
лията, Брат от германския Орден на 
рицарите Тамплиери, осигури въз-
можност богослужението да се прове-
де в тази църква.

Великият Приорат на Германия 
беше удостоен и с още една чест – 
присъствието и участието в работата 
на Конвента на епископ д-р Муниб 
Юнан. Д-р Юнан е духовният пази-
тел на OSMTH International, както и 
лютерански епископ на Йерусалим и 
Йордания, а също така и председател 
на Световния лютерански съюз.

В рамките на тържественото бо-
гослужение петима Постуланти бяха 
посветени в Рицари. Католическият 
младежки пастор на Кьолн изнесе 
проповед. В службата се включиха 
и петима свещеници от редиците на 
Велик Приорат Германия. С участи-
ето на гостите от България на бого-
служението бяха представени всички 
важни християнски религии. Специа-
лен момент от тържествената церемо-
ния по приемането настъпи, когато и 
епископ д-р Муниб Юнан даде благо-
словията си на новите рицари.

Германските Братя и Сестри оп-

ределиха като голяма чест факта, 
че Орден на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим Велик Приорат Бъл-
гария е представен с толкова висо-
копоставена делегация – Негово 
Превъзходителство Румен Ралчев, 
Велик Приор на България, Асен 
Янев – Канцлер на ВП България, 
Рада Пангелова – Командер на Ко-
мандерия „Св. Георги”, Мария Ге-
нова – Командер на Командерия 
„Св. Йоан Кръстител”. Румен Рал-
чев беше приет тържествено за по-
четен член на Орден на Рицарите 
Тамплиери  на Йерусалим Велик 
Приорат Германия.

ВП БЪлгаРия
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Събор на Прецептория

Първи събор на Командерия

април 2012 г.

„Св. Андрей” – Киев

„Св. Николай” – Киев

КОМаНДЕРии

През месец април Великия 
Приор Н.Пр. Румен Рал-
чев присъства на Събора на 

Прецептория „Св. Андрей” - Киев, 
с цел да се запознае със степента на 
готовност на Прецепторията да пре-
расне в Командерия. На показния Ри-
туал в който взеха участие и Великия 
Арбитър Данчо Джиков GOTJ и Ко-
мандера на Командерия „Св. Георги 
Победоносец” Рада Пангелова DCTJ 
бяха приети няколко Постуланти и 
четирима Рицари.

На 20 юни 2012 г. се проведе Първият Събор на 
новата Командерия „Св. Николай” – Киев с Ко-
мандер Никола Сергиенко KCTJ. На Събора 

беше приет един Постулант и бяха назначени длъжност-

ниte лица на Командерията. Присъстващите обсъдиха въ-
проси, свързани с благотворителната дейност и бъдещото 
развитие на Командерията под Менторството на Велик 
Приорат България.
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На 18 май 2012 г. в гр. Плов-
див, в специално изграде-
ната зала в комплекс „Джиа 

Бийч”, се състоя разширен Събор 
на Командерия „Улпия” – ден преди 
ХІV-тия Конвент на Велик Приорат 
България. 

На тържествен ритуал бяха приети 
Постуланти от Командерия „Улпия” и 
Командерии „Св. Георги – Москва” и 
„Св. Андрей Първозванни – Москва” 
в присъствието на техни превъзходи-
телства Румен Ралчев – Велик Приор 
на Велик Приорат България, и Драгу-

тин Загорац – Велик Приор на Велик 
Приорат Сърбия. 

Бяха приети и 5-ма Постуланти на 
Велик Приорат Сърбия. Присъстваха 
и Велики Офицери и Командери на 
Командерии на Велик Приорат Бъл-
гария.

Събор на Командерия
УЛПИЯ Улпия

КОМаНДЕРии
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Първи Събор на Командерия 

 15.06.2012

„Св. Андрей” – Разград

КОМаНДЕРии
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КОМаНДЕРии

Съвместен Събор  
в с. Паталеница

На 23 юни 2012 г. в църквата „Св. Димитър” в с. Па-
таленица се състоя съвместен Събор на Командерии 
„Св.св. Константин и Елена”, „Архангел Михаил” и 

„Св. Никита Ремесиански”. Бяха приети нови Пос-
туланти в трите Командерии и бяха назначени нови 
членове в Съветите на Командериите.
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Орденът на рицарите тампли-
ери на Йерусалим – Велик 
Приорат България, предоста-

ви наградите в конкурсната програма 
на традиционния Майски фестивал 
„Бъдеще с традиции – Кърджали 
2012”, който се проведе за втори път 
по инициатива на областния управи-
тел Иванка Таушанова и под патрона-
жа на г-жа Цецка Цачева, Председател 
на Народното събрание. В мероприя-
тието взеха участие Командерия „Княз 
Борис І” и Командерия „Никита Ре-
месиански” – гр. Кърджали. Предста-

вителите на ВП България, в т.ч. д-р 
Юлия Николова, Командер на Коман-
дерия „Княз Борис I” – София, бяха 
сред официалните гости на събитие-
то, което вече се превърна в нераздел-
на част от културния и туристическия 
календар на региона. Участие във фо-
рума взеха още депутати и заместник-
министри, посланиците на Велико-
британия и Полша Джонатан Алън и 
Лешек Хенсел, заместник-областните 
управители, кметове на общини и др. 
Фестивалът представя бита, традици-
ите, фолклора, занаятите и кулинар-

ното многообразие на Източните Ро-
допи и прави многобройната публика 
съпричастна към тяхното уникално 
духовно и материално наследство.

„Тук с вас за пореден път преоткри-
вам красотата на Източните Родопи, 
тук са здравите ни корени и трябва да 
ги пазим. Тук осъзнаваме, че сме били, 
че ни има, че ще бъдем”, изтъкна в 
приветствието си г-жа Цецка Цачева.

„Доволен съм да бъда тук с цялото 
си семейство, защото за нас, чуждите 
дипломати в България, е много ва-

майският фестивал  
в Кърджали хвърли мост 
между традициите и бъдещето

КОМаНДЕРии
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жно не само да познаваме столицата, 
а да усетим ритъма на цялата страна, 
да разберем как живеят и празнуват 
българите, какви са техните обичаи и 
традиции. Честит празник от всички 
британци”, приветства кърджалийци 
посланикът на Великобритания Джо-
натан Алън, който доведе на фестива-
ла своите родители, съпругата и 6-ме-
сечното си бебе. 

На изложението бяха представени 
етнографският колорит на областта 
и майсторството на родопчанката в 
кухнята. Показани бяха над 200 ба-

ници, приготвени по автентични ре-
цепти, пчелни продукти, мед, билки 
и продукти на биоземеделието, из-
делия от дърво, глина, кожа, вълна и 
др. на занаятчии от различни краища 
на Родопите. В арт-работилниците 
ученици рисуваха върху керамика, 
изработваха сувенири от отпадъчни 
материали, оригами, шевици, пъзели, 
стенни спирит-ефекти, плодови кок-
тейли, рисунки върху лице, кукерски 
маски, пана от камъни и др. Над 20 
самодейни танцови и певчески фор-
мации различни фолклорни области 

се надпяваха и надиграваха на сцената 
на фестивала. Професионално жури 
присъди награди в 10-те категории 
на кулинарния конкурс. Отличени 
бяха най-голямата, най-оригинална-
та, най-блажната, най-популярната 
и най-добре презентираната баница, 
най-многолистната, най-автентична-
та, най-засуканата, най-майсторлъш-
ката, както и най-вкусната баница от 
биопродукти. Паричните награди за 
фаворитите бяха осигурени от Орден 
на Рицарите Тамплиери на Йеруса-
лим – Велик Приорат България.
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КОМаНДЕРии

Първи събор на Командерия

„Св. Лазар Български”

На 23.06.2012 г. се състоя пър-
вият Събор на Командерия 
„Св. Лазар Български”. Съ-

борът се проведе ден преди лятното 
слънцестоене в тайнствения древен 
град-крепост Хоталич край Севли-
ево. На срещата присъства и Велики-
ят Приор на Велик Приорат Бълга-
рия Н.Пр. Румен Ралчев, придружен 
от Великия Офицер проф. Николай 
Овчаров, директор на Института по 
средновековна история към Велик 

Приорат България. Присъстваха 
още Великият Офицер Брат Иван 
Иванов, Сестра Рада Пангелова – Ко-
мандер на Командерия „Св.Георги 
Победоносец”, и Брат Иван Дочов-
ски – Командер на Командерия „Св.
Иван Рилски”.

Церемонията се проведе на све-
щено място край една от среднове-
ковните църкви, до която те слязоха 
пеш. Детски хор „Децата на Севли-
ево”, изпълняващ православни пес-

нопения, поздрави участниците 
и гостите на Събора. По време на 
Събора Брат проф. Николай Овча-
ров изнесе доклад за историческото 
значение на средновековния град и 
акцентира върху необходимостта от 
популяризирането на крепостта, коя-
то е малко позната у нас, а е уникално 
историческо богатство за развитието 
на туризма.

Тамплиерите взеха решение да 
подпомогнат археологическите про-
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учвания на най-голямата открита 
крепост у нас и да работят за популя-
ризиране на Хоталич. Градът е въз-
никнал през V-VІ век като раннови-
зантийска крепост и селище, а през Х 
век е възстановен и е просъществувал 
до края на ХVІІ век. Намира се върху 
стръмен склон над пролома на река 
Росица, на 4 км северозападно от Се-
влиево. Състои се от укрепен външен 
град с четири квартала, две църкви, 
работилници – всички масивни ка-

менни постройки. Цитаделата е била 
обградена с каменни стени, някои от 
които са запазени до височина над 3 
м, отбранителни кули и пет порти. 
Във вътрешността на крепостта са 
запазени болярското жилище, малка 
семейна болярска църква, казармени 
и складови помещения.

След прекъсване на Събора се 
организира обиколка на крепостта с 
екскурзовод – директорът на истори-
ческия музей. На символичните гости 

– Община Севлиево и Историческия 
музей – Командерът на Командерия 
„Св.Лазар Български” Брат Богомил 
Петков подари книгата „Царството 
на славяните”.

На Събора присъстваха повече 
от 100 гости от гр. Севлиево и гр. 
Габрово – ръководители на фирми, 
представители на обществеността 
и местната администрация, вкл. г-н 
Явор Памукчиев, председател на Об-
щинския съвет в гр. Севлиево.
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КОМаНДЕРии

проведе лекция с младежи от Бургас и дари ценна литература

„Св. Димитър”

В началото на м. юни в Иконната 
Зала на бургаската художестве-
на галерия „Петко Задгорски” 

се проведе среща на изявени бургаски 
младежи с представители на Команде-
рия „Св. Димитър”. Мероприятието 
бе водено лично от Командера на Ко-
мандерия „Св. Димитър” –Климент 
Атанасов KCTJ, който запозна млади-
те хора с историята на тамплиерство-
то в миналото и работата на Ордена в 
България. Беше представена визията 
на „Ордена на Рицарите Тамплиери 
от Йерусалим” – Велик Приорат Бъл-
гария за работа с младите хора, както 
и благородната дейност на Ордена 
на територията на страната. По вре-
ме на срещата им беше представено 
и списание „Тамплиер”, където те 
видяха нагледно много от нещата, 
които ги интересуват, свързани с 
историята и изградените традиции. 
Младежите получиха отговор от Кли-
мент Атанасов KCTJ на редица въ-
проси, които ги вълнуваха и им бяха 
интересни относно тамплиерството. 
На срещата присъстваха още Тодор 
Йосифов KTJ – секретар на Коман-
дерия „Св. Димитър” и Емил Коста-
динов – Председател на Младежката 
организация на командерията. Много 
от младежите проявиха интерес към 
дейността на Ордена, а в края на сре-
щата те получиха и подарък лично от 
Командера Климент Атанасов KCTJ. 
Той осъществи индивидуално даре-
ние на всеки присъстващ – луксозни 
книги, свързани с тамплиерството и 
последния брой на списание „Там-
плиер”. Младежите изявиха желание 
този вид срещи да бъдат продължени 
и получиха обещание от Командерия 
„Св. Димитър”, че това ще се превър-
не в традиция. 

Командерия
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Посещение на Командерия 
„Княз Борис I” в община 

Кочериново
23.06.2012 г.

По покана на 
кметския на-
местник за 

селата Фролош и Цър-
вище, община Кочери-
ново, Рицари, Дами и 
Постуланти от Команде-
рия „Княз Борис I” при-
състваха на традицион-
ния събор, посветен на 
Еньовден (лятното рав-
ноденствие). На тър-
жественото откриване 
Командер Юлия Ни-
колова поздрави при-
състващите с празника 
и разказа за дейността 
на Ордена и неговата 
роля за възраждане на 
християнските ценнос-
ти. От името на Н.Пр. 
Великия Приор на Бъл-
гария, ген.-майор Румен 
Ралчев, бяха дарени 
книгите: „Царството на 
славяните”, „Българи 
светци”, „Протокол” и 
списание „Тамплиер”. 
Те са предназначени за 
библиотеките и учили-
щата в района. 

Юлия Николова DCTJ

КОМаНДЕРии
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За всичко има сезон, време за всяко нещо под небето. Време да се родиш и време 
да умреш; време да жалиш и време да танцуваш…

Еклезиаст 3:1-2,4б

ЙОРДАН  
ДАКОВ, KTJ,  
Командерия  

„Св. Николай”

ИВАН  
ЛЕчЕВ, KTJ 
Командерия  

„Цар Калоян”

ЕВДОКИ  
ДОКИМОВ, KTJ,  

Командерия  
„Цар Калоян”

Нашият патрон, Св. Бернар дьо Клерво, се обърна със следните думи към Рицарите Тамплиери през 
1128 г.: „Вървете напред, смели рицари, преследвайте неуморно враговете на Христовия кръст, бидей-
ки сигурни, че нито смъртта, нито животът могат да ви разделят от любовта на Господ. При всякакви 
нещастия и обстоятелства повтаряйте думите на апостола: Живи или мъртви, ние принадлежим на 

Господ. Завоеватели или жертви, радвайте се, вие принадлежите на нашия Господ.” В тези думи нами-
раме утеха, когато тъгуваме за загубата и прославяме живота на тези Братя Рицари, които си отидоха 

преди нас през тези три месеца. 

Нека се помолим:

Всемогъщи Боже, Ти си извикал тези Рицари Тамплиери при Теб. Помогни ни да се научим да приемаме, 
че ги предоставяме на Твоята грижа, като едновременно с това внасяме в нашия собствен живот техните 
черти – на рицарство, справедливост, благородство и служба към теб и към нашия благословен Орден. В 
любовта Си към света Ти ни даде сина Си, за да стане наш Спасител. Помогни ни в скръбта, като по-

кажеш, че още ни обичаш; в тъмнината – че все така ни водиш, и в смъртта – че ни даваш вечен живот. 
Сега можем да живеем силни, в мир чрез тяхната памет и с вяра във възкресението, тъй като оставаме 

обединени в този свят и завинаги.

Не нам, Господи, не нам, на Твоето име дай слава.
Амин.

In mEmorIam
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ТаМПлиЕРсКО ПЕРО 

Орденът на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим е организация към 
ООН със специален статут, носител 
на Нобелова награда за мир. Велик 
Приорат България към Ордена е не-
правителствена организация, чиито 
основни цели са защита на христи-
янските ценности и живот според 
принципите на християнството: лю-
бов, милосърдие и добродетел. За да 
могат все повече деца да възприемат и 
израстват в тези добродетели, бе съз-
дадена и програмата „Млад рицар” – 
единствената в света младежка рицар-
ска организация. През 2006 г. започна 
работата по програмата за възпитание 
на младите в православие и рицарски 
традиции, като първата детска орга-
низация бе създадена в град Варна 
през същата година, а след това клу-
бове „Млад рицар” бяха създадени и 
в София и гара Бов.

Програмата „Млад рицар” е съ-
вършено навременна и крайно необ-
ходима, защото близо две десетилетия 
средното образование и българското 
училище са подложени на сътресени-
ята на различни реформи и на прак-
тика са „освободени” от възпитателни 
функции, но в същото време семей-
ството и обществото в голяма степен 

възлагат надеждите и очакванията си 
за възпитанието на децата и младите 
хора върху училището и учителя.

Програмата подпомага училището 
в една от най-трудните му, но и най-
значими негови задачи – да развива и 
обогатява цялостно съдържанието на 
възпитателния процес, което обхваща 
формирането на мирогледни, нрав-
ствени, естетически и други възгледи 
и убеждения, както и свързаните с тях 
черти и качества, норми и правила на 
поведение, способности и взаимоот-
ношения.

Програмата „Млад рицар” подпо-
мага както родителите – тъй като се 
осъществява с тяхно съгласие, така и 
учителите, които в днешни дни сре-
щат затруднения при формирането 
у децата и младите хора на положи-
телни нравствени качества, като: бла-
городство, вежливост, великодушие, 
искреност, отзивчивост, правдивост, 
скромност, търпимост, уважение, 
честност, безкористност и др. Основ-
на причина за това е получилата се де-
формация на нравствени ценности в 
различни слоеве на обществото през 
годините на прехода, както и фактът, 
че учениците рядко срещат образци с 
положително влияние за тяхното ду-
ховно израстване.

Начини за реализиране 
ролята на младия рицар в 
училище:

- Личният пример на младите ри-
цари. Освен че безусловно той е иде-
алното възпитателно средство, ефек-
тът му се мултиплицира от факта, че в 
случая е в сила и принципът: „Връст-
ници обучават връстници”.

- Моделът на организацията – под 
формата на клуб, и участниците в нея 

– предимно ученици на възраст меж-
ду 11 и 13 г.

- Посвещаването в рицарство ста-
ва на специални церемонии, клубо-
вете имат специална програма и за-
дължително изучават християнската 
религия.

- Програмата и дейностите са 
широко разнообразни и атрактивни, 
което ги прави привлекателни и убе-
дителни за децата и учениците. Тук 
могат да бъдат дадени примери, като:

- Клетвата на Младия рицар с пре-
красните думи: „Рицарят в доблест се 
кълне, щом сърцето правдата позна-
ва! Щом готов е да умре – слабите да 
защитава!... И словото не ще потъне 
във забрава, дори един глас само да го 
изрече!”

- Специално подготвеният „Ко-
декс на младия рицар”, включващ де-
сет правила, които децата приемат да 
изпълняват – по подобие на клетвата 
при възрастните.

- Извънкласните форми на подго-
товка – лекции на патриотични теми, 
уроци по история на Средновекови-
ето и развитието на рицарското дви-
жение, занятия по оцеляване в градска 
и извънградска среда, спортни зани-
мания и други. Занятията и лекциите 
се изнасят от поканени от Приората 
лектори или Братя и Сестри, имащи 
професионална подготовка по теми-
те.

Ролята на младия 
рицар в училище

„Грижи се да осигуриш на 
децата си – съветва св. 
Йоан Златоуст – не злато 
и сребро, а християнско 
възпитание. Вместо 
богати къщи и палати, 
построй им храма на 
кротостта и търпението! 
Вместо при богати и 
знатни приятели, заведи 
ги при другари, които са 
истински християни!”

„Благополучието или 
нещастието на един 
народ зависи от това как 
е изградено обучението и 
възпитанието на децата.”

Хасан бен Зардаби





30     Тамплиер • юли 2012 г.

- Лагери на „зелено училище” или 
тематични екскурзии, където научено-
то се демонстрира в тематични игри и 
се съчетава с отдих на открито.

- Провеждат се екологични ак-
ции, инициативи за преодоляване 
на насилието в училище, в семей-
ството и на улицата.

- Децата се запознават със стой-
ностни литературни образци, пос-
ветени на създаването на Ордена на 
Тамплиерите, на рицарските добро-
детели и природосъобразния начин 
на живот, историята на рицарството, 
на рицарите по нашите земи и рицар-
ството през Средновековието.

- Организират се разнообразни 
благотворителни акции по събиране 
на помощи и спонсорства за страда-
щи, социалнослаби и болни връст-
ници, които като идеи, организация и 
провеждане изцяло се предоставят на 
детското въображение и инициатива.

- В организационен план към все-
ки клас се изгражда „детска коман-
дерия” с командер-отговорник, като 
по този начин се дава възможност за 
участие и на деца от други училища, 
без да им се пречи на вътрешноучи-
лищния живот.

- В клуба се приемат само деца с 
много добър и отличен успех и с от-
лично поведение, със съгласието на 
родителите и след съгласуване с учи-
телите. Всяко дете – млад рицар, има 
право да препоръча свой връстник и 
да „гарантира” за него. Членовете на 
клуба, допуснали слаб успех и лошо 
поведение, след обсъждане в „коман-
дерията”, се изключват от клуба.

- Децата от клуба търсят и посто-
янно намират и свои начини за показ-
ване на своето рицарско присъствие.

Ползите от програмата 
„млад рицар”:

- Участието на децата в клубовете 
на младите рицари, чиято дейност е 
в кръга на училището, семейство-
то, общността, е подготовка както за 
смислено и качествено включване в 
обществото, така и за семейния жи-
вот.

- Повишава се училищната успева-
емост на децата членове на клубовете, 
а също и на връстниците им, които се 
стремят да им подражават и на свой 
ред да станат млади рицари.

- Децата в клубовете, освен че се 
възпитават в редица добродетели, се 
утвърждават като лидери сред своите 
връстници в утвърждаването и раз-
пространяването на християнската 
вяра.

- Децата в клубовете усвояват и ос-
новните лидерски качества, сред кои-
то са: силно развито чувство за отго-
ворност; енергичност и упоритост в 
постигане на целите, оригиналност и 
умение да се поема риск при решава-
нето на проблемите; инициативност; 
самоувереност; способност да се вли-
яе на поведението на другите и да се 
структурират социалните взаимоот-
ношения; умение да се поемат върху 
себе си последствията от дейностите 
и решенията; способност да се проти-
вопоставя на фрустрацията и разпада 
на групата.

- Възпитават се и се развиват ли-
дерски умения, които удовлетворяват 
потребността от самореализация на 
учениците, а това означава възмож-
ност за развитие на собствения по-
тенциал и на интересите, увеличаване 
на вярата в себе си.

- Всичко това подпомага изгражда-
нето на устойчиво училище, на устой-
чиво общество, където на практика 
могат да бъдат осъществени и осигу-
рени тези потребности. Там, където 
детето или младият човек се развиват 
в устойчив свят – с ясни ценностни 

измерения, с гарантирано задоволява-
не на потребностите им. Свят, в който 
те развиват способностите си в лич-
ностен и в граждански план.

Препоръки:
Да се продължи работата по съз-

даване на детски организации и във 
всички Командерии.

Да се разнообрази и обогати дей-
ността на клубовете „Млад рицар” 
чрез привличане на учители и роди-
тели и прилагане на иновативни ме-
тоди за привличане на вниманието на 
подрастващите.

Усилена работа за запазване и 
устойчивост на вече създадените ор-
ганизации и увеличаване на техните 
членове сред учениците. Популя-
ризиране на идеята сред родители и 
учители.

Заключение:
Организирането на клуб „Млад 

рицар” с деца от началните класове 
бе още една от важните образовател-
ни инициативи, разгърнати от Орде-
на през изминалите години. Тя трябва 
да бъде съхранена, защото не бива да 
допускаме бездуховността и безнрав-
ствеността да се ширят в обществения 
ни живот и да се превръщат в най-си-
гурното средство за унищожение на 
народа ни.

Моралните ценности са стълбо-
вете, върху които се крепи човешката 
душевност и култура, духовното раз-
витие на обществото и националната 
идентичност. Това са и ценностните 
устои, върху чието развитие у млади-
те хора фокусират вниманието и дей-
ността си и клубовете „Млад рицар”.

Д.ИК.Н. Янка Такева 
Велик Офицер

Рицарите и Дамите на Велик 
Приорат България поздравяват 
нашата Високоуважаема Сестра 
Янка Такева, която беше преиз-
брана за нов 5-годишен мандат 
като председател на Синдиката 
на българските учители – най-
големия синдикат в България.

ТаМПлиЕРсКО ПЕРО 
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Годината е около 1840. Турция 
е на прага на поредната война 
с Русия. Руската опасност е ос-

новният подтик по волята на султан 
Абдул Меджид на един от най-краси-
вите хълмове южно от Силистра да се 
издигне крепостта „Меджиди Табия” 
– (наречена на името на султана). 
Най-запазеното турско отбранително 
съоръжение е градено между 1841-
1853 г. Крепостната стена има форма-
та на шестоъгълник. Впечатляващи са 
високите 8-метрови стени и подзем-
ните тунели, които стигат от хълма до 
ключови места в другия край на града. 
Непосредствено до цитаделата има 
ров, служил едновременно за препят-
ствие и маскировка. Крепостта била 
завършена по времето на областния 
управител Саид паша в навечерието 
на Кримската война. Тази фортифик-
ационна система играе важна роля в 
руско-турските войни от 1853-56 г. и 
1877-78 г. По това време Османската 
империя е разделена на три вилаета 
– Русчук, София и Одрин. Постро-

яването на крепостта се налага заради 
необходимостта от допълнително ук-
репване на Дунавския вилает, когато 
реката се утвърждава като естествена 
граница на Османската империя. „Ме-
джиди табия” е част от укрепения че-
тириъгълник Силистра-Русе-Шумен-
Варна. Това е единствената напълно 
съхранена като интериор и екстериор 
крепост от Османската епоха в Бълга-
рия и този факт дава възможност сами 
да се уверим в строителния гений на 
тогавашните майстори от Дряновска 
околия.

Едни истории разказват, че „Ме-
джиди Табия” е строена от 300 бъл-
гарски майстори-строители, като 
главните майстори са от Дряновско. 
След построяването те са заточени в 
Анадола, за да не издадат тайната на 
крепостта. По същата причина в Ца-
риград бил обесен и комендантът на 
строежа – Али паша, повикан там, „за 
да получи наградата си”.

За друга история, обаче, свиде-

телстват документите и потомците на 
един от майсторите – резбаря и стро-
ител Стойко Владишки, родом от село 
Бучуковци – Дряновска околия. За 
строежа на крепостта Дряновския край 
е бил заставен в продължение на десет 
години да дава ангария по хиляда души 
майстори. Бучуковци трябвало да оси-
гурява по 50 души майстори-зидари. 
Всяка пролет майстор Стойко Вла-
дишки тръгвал начело на групата. Ре-
дом с другото той доставял материали-
те за строежа и отговарял с главата си 
за цялостното изпълнение на проекта 
и здравината на крепостта. Късно през 
есента се връщал в селото, където като 
кмет е управлявал обществените рабо-
ти. След завършването на крепостта 
„Меджиди Табия” Саид паша бил тол-
кова доволен от труда на българина, че 
го попитал с какво иска да го награди. 
Стойко Владишки моли само за едно 
– пашата да съдейства пред султана за 
издаването на ферман да се разреши 
градеж на църква в родното му село 
Бучуковци.   32

Църквата  
„Св.Йоан 

Кръстител” в 
с. Бучуковци, 

Дряновско

ТаМПлиЕРсКО ПЕРО 
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31-ят султан на Османската империя 
Абдул Меджид дава разрешение за 
строеж и една от потомките на Стойко 
Владишки – Ани Владишка разказва, че 
е виждала с очите си султанския ферман 
– т.нар. талима, красиво калиграфски 
изписана на старотурски. Документът 
гласял: църквата да не е на най-висо-
кото място, оградата да е по-висока от 
църквата, да няма висока камбанария и 
да няма метална камбана, а само клепа-
ло. Разрешението за построяването е 
категорично и според тогавашните ка-
нони – църквата не бива да е по-висока 
от турчин, качен на кон. 

Майсторът-строител Стойко Вла-
дишки и брат му Русин подаряват 
място за църквата на село Бучуковци, 
като всеки от тях доплатил и по 500 
гроша. Пари даряват и други българи 
от селото и околията. След смъртта 
си Стойко Владишки е погребан в 
църковния двор.

До Одринския мир в 1829 г., зат-
върдил победата на Русия във вой-
ните й с Турция, османската власт 
не давала разрешения за строеж на 
нови български църкви, позволявало 
се само ремонт на съществуващите. 
След тази година вече можело да се 
строят църкви, но само с огромни 
подкупи, сложни митарства и разта-
кавания. Стойко Владишки съобщава 
това на дряновския чорбаджия Станьо 
Стойчев Лафчията, който се ползвал 
с авторитет пред турската власт. Чор-
баджи Станьо пуснал вредом мълвата, 

Сега от църквата „Св. Йоан 
Кръстител” не е останало 
много... Но харизмата и 
обаянието на тази българ-
ска светиня впечатляват и 
ни карат да се прекланяме 
пред родолюбието и българ-
щината.

 31

че е пристигнал ферман за строеж на 
църква в село Бучуковци. После ре-
къл на Стойко Владишки да побързат 
със строежа... Църквата била постро-
ена точно за 40 дни и около две годи-
ни преди пристигането на султанския 
ферман.

Първият камък на църквата, наре-
чена „Св.Йоан Кръстител”, е поста-
вен на 14 март 1847 г. и до 23 април 
същата година тя е покрита. Светата 
обител е с дължина 18.20 м, шири-
на 10 м и височина 5.20 м, с малка 
камбанария от дърво. Построена е в 
най-равното и ниско място в Долната 

махала и с доброволния труд на хора-
та от Бучуковци и околните села. По-
високата „камбанария” с клепалото е 
строена след Освобождението. Тази 
скромна на вид църква е единствената 
в целия район и първата, построена 
в колибарско селище около Дряно-
во. Хората от близките села Кумани, 
Томчевци и Върпища често идват в 
Бучуковци, за да се помолят и да запа-
лят свещичка за здраве и помен. 

В западния край на църковния 
двор селото изгражда килийно учи-
лище, което също е първото в този 
район. Дотогава децата от Бучуковци 
и околните села учели в килийното 
училище на Дряновския манастир. 
По-късно, през 1908-1909 г., в село 
Бучуковци е построено масивно учи-
лище, доста внушително за времето 
си – отново с доброволен труд и да-
рени материали.

Иконите в църквата са събирани 
отвсякъде и от всички, включително и 
от Русия. Повечето от тях били върху 
дърво. За съжаление тези икони вече 
са само далечен спомен – те са първо-
то, върху което е посегнато при раз-
биването на църквата. Стенописите 
са дело на майстори–резбари и ико-
нописци от известната Тревненска 
иконописна школа. Вътрешното об-
завеждане или т.нар. уредба на църк-
вата „Св.Йоан Кръстител” е правена 
от майстор Иван Бучуковеца – внук 
на Стойко Владишки. Именно Иван 
Бучуковецът е резбовал и тавана на 
известната Даскалова къща в Трявна.

Сега от църквата „Св. Йоан Кръ-
стител” не е останало много – кра-
дците са свършили своето, силуетът 
на постройката се е привел под те-
жестта на годините. Но харизмата и 
обаянието на тази малка, но внуши-
телна българска светиня все така впе-
чатляват и ни карат да се прекланяме 
пред родолюбието и българщината.

Милена Станчева
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Методистката църква „Травис Парк” е наречена на 
името на един 26-годишен полковник, чието име е 
Уилям Б. Травис, който през 1835 година изпраща 

писмо до един издател от Ню Йорк с молба да помогне за 
построяването на църква. Също така той моли за изпращане-
то на петима методистки свещеници в Тексас. Травис е убит 
седем месеца по-късно в битката при Аламо, но писмото му 
не е забравено. Първите мисионери пристигат през 1842 г., 
а три години по-късно започва и кампанията за събиране на 
средства от цял свят. Строежът е завършен през 1852 г.

Уникалното в тази катедрала е огромен прозорец под 
формата на кръст, който е съставен от 4700 малки парчен-
ца изрисувано стъкло. Тези парченца са дарения от различни 
краища на света, включително от Англия, Франция, Белгия и 
Германия. Прозорецът се извисява на височината на триетаж-
на сграда и е проектиран по идея на Йозеф Майер, майстор 
на рисувано стъкло.

Методистка църква 
„Травис Парк”

ТаМПлиЕРсКО ПОКлОНичЕсТВО
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Вече няколко години Инсти-
тутът за изследване на исто-
рията на Средновековието 

(ИИС) към Велик Приорат-България 
на Ордена на рицарите тамплиери на 
Йерусалим развива значителна и уни-
кална дейност. След като бяха извър-
шени археологически проучвания на 
некропола на късносредновековното 
селище Галица край с. Нисово, Ру-
сенско, бе публикувана и монография 
на тази тема. Всичко това бе финан-
сирано изцяло със средства на братя-
та и сестрите. 

Не по-малко интересна е теоре-
тичната страна от работата на ИИС. 

През 2011 г. във Велико Търново се 
проведе Първата научна кръгла маса, 
посветена на отношенията Изток-
Запад в средните векове. Съвсем за-
кономерно на Есенния конвент през 
ноември се оформи идеята за Втората 
научна кръгла маса. По споразумение 
с представителите на другите бал-
кански Приорати, този път темата бе 
посветена на опазването на култур-
но-историческото наследство на Бал-
канския полуостров. Конференцията 
бе проведена, този път по време на 
Пролетния конвент през май 2012 г., 
в залата на Археологическия музей 
в Пловдив. Участваха редица видни 

учени от Република България и Репу-
блика Македония.

Като изключим доклада на д-р 
Кирил Трайковски от Република 
Македония, останалите доклади 
бяха посветени на българското кул-
турно-историческо наследство. В 
последно време се говори много за 
неговото опазване и превръщането 
му в продукт на културния туризъм. 
Разбира се и в миналото се е обръ-
щало внимание на тази тема, защо-
то България е сред трите страни в 
Европа с най-много такива памет-
ници. Достатъчно е да се припомни 
мащабната дейност за консервация 

Българското културно-историческо наследство 

Проблеми на опазването 
и социализацията

Изводи след провеждането на Втората научна кръгла 
маса, организирана от Института за изследване на 
Средновековието

Николай Овчаров (България)*

иНсТиТуТ ПО исТОРия На сРЕДНОВЕКОВиЕТО 
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Проблеми на опазването 
и социализацията
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и реставрация, случила се преди 40 
години по повод 1300-годишнината 
на нашата държава.

Преди 1989 г. нямаше как да се 
говори за развит културен туризъм, 
поради ограниченията, наложени от 
„желязната завеса”. Предпоставки-
те за това се появиха през първото 
десетилетие на новото хилядолетие, 
главно чрез мащабните открития на 
българските археолози. Обекти като 
Долината на тракийските царе край 
Казанлък, Старосел, гробницата при 
Александрово, Перперикон, Татул и 
др. дадоха силен тласък на този перс-
пективен вид туризъм.

За да се случи той, е необходимо 
паметниците да притежават редица 
предпоставки – да са проучени, рес-
таврирани, да е изградена инфра-
структура, посетителски центрове и 
много други неща. А за всичките тях 
трябва да се намерят пари. Разбира се, 
най-доброто е да се дадат финансо-
ви средства от националния бюджет, 
както направиха при изграждането на 
своя туризъм нашите съседи Турция 
и Гърция. Икономическата криза оба-
че сериозно засегна възможностите 
на държавата в това отношение. При 
такова положение от огромно значе-
ние се оказва усвояването на европей-

ските фондове.

Впрочем този проблем далеч не 
касае само туризма. Всеизвестно е 
колко трудно пробиха европейските 
проекти у нас. Но именно по отно-
шение на предприсъединителните 
фондове ние имаме едни от големите 
успехи.   36

 Откритата от Георги Китов бронзова 
глава на тракийския цар Севт ІІІ от 
гробницата в могилата Голямата 
Косматка (горе вдясно)

 Стенописи от Александровската 
гробница (горе вляво)

 Реставрираното светилище при Татул 
(вдясно)

 Новореставрирани части от Трапезица 
във Велико Търново (на предната 
страница)

* професор, доктор на историческите науки, 
Национален археологически институт с 
музей-БАН, председател на Специализира-
ния експертен съвет за недвижими култур-
ни ценности към Министъра на културата 
на Република България.
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Ще припомня реализацията по про-
грама „ФАР” на изключително ва-
жните проекти за светилището на 
Орфей и на Пещерата-Утроба в Ро-
допите, на крепостите Моняк и Ме-
зек, на средновековните твърдини в 
Смолянско и др.

С известно прекъсване потръгнаха 
и същинските европейски проекти. 
Именно по ОП „Регионално разви-
тие”, мярка 3.1., са реализирани едни 
от най-важните идеи за развитието на 
туризма у нас. До този момент са фи-
нансирани с милиони лева обекти като 
Перперикон, Велики Преслав, Велико 
Търново и др. Чрез тяхната реализа-
ция те ще добият облика на истински 
паметници на културния туризъм, ка-
къвто познаваме при пътуванията си в 
чужбина.

Естествено само европейските 
пари няма да решат въпроса за бъл-
гарския културен туризъм. Много е 

важно, въпреки кризата, България да 
поеме значителна част от инвести-
циите, които ще бъдат многократно 
възвърнати. В това отношение са из-
ключително важни такива инициати-
ви, като тази на в-к „Стандарт”. Чрез 
кампанията „Чудесата на България – 
1” (2011 г.) бяха представени и рекла-
мирани десетте най-важни български 
обекти, които си заслужават да бъдат 
посетени. След масово електронно 
гласуване на милиони българи, 
бяха подредени десетте наши чу-
деса: Созопол, Перперикон, Несе-
бър, Татул, Белоградчишки скали 
и крепост, Мадарски конник и 
Шуменска крепост, Римски град 
Деултум – с. Дебелт, Царевец и 
Трапезица, Рилски манастир, Ве-
лики Преслав. Министърът на фи-
нансите Симеон Дянков и премиерът 
Бойко Борисов обещаха по милион 
лева за тяхната реставрация при пред-
ставянето на необходимите проекти 

и сега предстои тяхната реализация. 
В момента започва и втората кампа-
ния „Чудесата на България – 2”, чрез 
която ще подпомогнем държавата в 
подбора на нови обекти за културната 
листа на ЮНЕСКО.

Аз съм убеден, че нашето култур-
но-историческо наследство ще бъде 
опазено и представено по подобаващ 
начин в света. В този смисъл и наша-
та малка инициатива в рамките на Ин-
ститута за изследване на историята на 
Средновековието към Велик Прио-
рат-България на Ордена на рицарите 
тамплиери на Йерусалим има своето 
важно значение. Защото тя показва 
значението и ролята на неправител-
ствените организации при постигане-
то на важни цели, като развитието на 
туризма у нас.

От този брой на сп. „Тамплиер” започваме да 
публикуваме докладите, представени на кръгла-

та маса на 12 май 2012 г. в гр. Пловдив.

 Скалният град Перперикон

иНсТиТуТ ПО исТОРия На сРЕДНОВЕКОВиЕТО 
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иНсТиТуТ ПО исТОРия На сРЕДНОВЕКОВиЕТО

Активизирането на темата за 
възстановяване на античните 
и средновековни крепости, 

които са проучвани или се проучват 
в България, е във връзка с идеите да 
се развие по-активно така нареченият 
„културен туризъм”. Разбира се, това 
е една скъпа инвестиция, която не се 
връща веднага, ето защо се разчита на 
програми и проекти, предимно по ли-
нията на ЕС. Такава възможност даде 
Програмата за регионално развитие 
(3.1.), по която стартираха около де-
сетина проекта. Един от тях е спе-
челен от Община Пещера, за обекта 
„Антична и средновековна крепост 
Перистера”. Тя е проучвана от екип 
с ръководител ст.н.с. д-р Бони Пе-
трунова (НАИМ-БАН) и зам.-ръко-
водители Димитър Павлов и  Елена 
Василева. В резултат от проведените 
разкопки е установено, че крепостни-
те стени, които са с дължина 253 м, 
заграждат пространство от 2895 кв. м. 
Стените са градени от големи ломени 
камъни споени с хоросан. Крепостта 
е издигната в края на ІV- началото на 
V в., а в края на VІ век по време на сла-
вяно-аварските нашествия е превзета 
и опожарена.

При проучванията през 2007 г. на 
Перистера са открити 44 монети, от 
които 14 златни, укрити в питос. Това 
е станало при опожаряването на кре-
постта в края на VІ век.

За разглежданата тук тема е ва-
жно да се отбележи, че крепостта Пе-
ристера се намира на хълм с отлич-
на естествена експозиция и попада 
в границите на град Пещера. Това 
го превръща в място, изключително 
подходящо за изграждане на Истори-

Реставрация  
и консервация на 
крепости в българия
Доц. Д-р бони Петрунова

Обр. 1. План на крепостта Перистера в гр. Пещера.

ко-археологически парк. То е лесно 
достъпно, от него се вижда целият 
град Пещера. Разкритите до момента 
крепостни стени, от юг, изток и запад 
са запазени на места до пет метра в су-
перструкция, което позволява да бъдат 
възстановени в естествения им обем и 
височина. Проучени и подходящи за 
консервация и възстановка са: курти-
ната на цитаделата, така наречената 
Църква (кула) в югоизточния ъгъл на 
крепостната стена, триъгълната кула, 
която се намира на югозападния ъгъл 
на цитаделата, както и една от порти-
те, която осигурява достъпа от изток 
(обр. 1). Идейният проект за консер-
вацията и възстановките е изработен 
от арх. Юли Фърков.

Друга интересна крепост, на която 

е проведена едногодишна програма 
за социализация и полева консер-
вация на разкритите до сега сгради 
и съоръжения, е Лютица. Тя се на-
мира в Източните Родопи, на 6 км 
от Ивайловград. Археологическите 
проучвания там започват през 2002 г. 
под ръководството на доц. д-р Бони 
Петрунова. 

Това е един наистина впечатляваш 
средновековен град, може би най-
добре запазеният в българските земи. 
Крепостните стени на места достигат 
до 10 м височина. Те са с дължина над 
600 м и ограждат площ от 26 дка. Пла-
нът на крепостта включва куртина с 
12 кули, протейхизма, цитадела. Една 
от кулите е трапецовидна, а друга – 
осмостенна.   38
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Крепостта има само една порта, 
фланкирана от две правоъгълни кули 
(обр. 2 ).

Проучването в най-издигната част 
на крепостта доведе до разкриването 
на две църкви, около които се е раз-
гърнал средновековен некропол. Най-
интересната находка от него е гроб 
на висш духовник от ХІV в., който е 
погребан седнал. В ръцете му е бил 
поставен посребрен кръст, плътно 
притиснат към горната лява част на 
гърдите. На едното странично рамо 
на кръста е врязан надпис на гръцки 
„Св.Георги”. Той е изработен през Х 
в., бил  е използван дълго време, пре-
правян и ремонтиран. Находката има 
пряка връзка с периода когато Люти-
ца става епископски център и е отбе-
лязана в списъците на Цариградската 
патриаршия.

Реализираната програма през 
2011 г. имаше като основна цел подо-
бряването на цялостното състояние 
на паметника и превръщането му в 
атрактивен туристически обект. Беше 
извършено: планирано почистване на 
обекта от растителност; оформяне на 
пътеки до проучените сектори; обо-
значаване на секторите с указателни 
табели; оформяне на места за отдих с 
пейки, навеси, тоалетни (тип „Флин-
стоун”), кошчета за боклук (обр 3). За 
първи път беше издадена туристиче-
ска брошура с основната информа-
ция за паметника.

Важно е да се отбележи, че подоб-
ни дейности  задължително  трябва 
да се извършват с участието и под на-
блюдението на археолог.

От 2011 г., с финансиране на 
Столична програма „Култура” е под-
новено и проучването на крепостта 
Урвич до с.Кокаляне до София. Тя е 
разположена вляво от пътя за град Са-
моков, защитена е от всички страни 
от стръмни скали и покрай нея живо-
писно се извива коритото на р. Ис-
кър. През римската епоха там минавал 
път, който бил наричан „Траянов”, 
по името на император Траян (98-
117). Амбицията на ръководителите 
на проучването проф. Н.Овчаров и 
доц. Б.Петрунова е археологическите 
изследвания да завършат с проект за 
консервация и социализация, който 
да превърне мястото в обект на акти-
вен туризъм (обр. 4)

Описаните три средновековни 
крепости показват, че най-добрата 
практика е, когато последователно и 
целенасочено се извървява пътя от 
археологическото проучване до съз-
даването на културната туристическа 
дестинация. 

Обр. 2. План на крепостта Лютица 

Обр. 3. Състоянието на крепостта Лютица след реализиране на програ-
мата от 2011 г. 

Обр. 4. План на Урвич, проучвания 2011 г.
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Питали ли сте се някога 
как в Средновековието 
лекували болести, които са 

проблем и за съвременната медицина. 
Няколко запазени ръкописа хвърлят 
светлина върху лекарствата, отровите, 
дрогата и виаграта на старите бълга-
ри. Но учените все още са озадачени 
как древните лекари успешно са из-
вършвали сложни хирургически опе-
рации.

В средата на миналия век археоло-
зи, които разкопаваха прабългарски 
некропол край град Ловеч, попадна-
ха на изумително откритие – човеш-
ки череп със следи от трепанация, 
сложна хирургическа операция, при 
която черепът се пробива с лечеб-
на цел. Най-впечатляващо бе, че на 
оперираното място костта бе калци-
рала, което доказва, че пациентът е 
бил излекуван, оздравял е и е живял 
дълги години след операцията.звучи 
впечатляващо, особено като се има 
предвид, че най-старите погребения 
в ловешкия некропол са от VІІІ в. – 
тоест от времето, когато българите 
тъкмо се били заселили по тези земи. 
Уникално е, че българските лекари 
са имали знанията, уменията, инстру-
ментите и медикаментите, за да извър-
шат толкова сложна операция. Която 
всъщност не е била прецедент. Впо-

Тайната медицина 
на Средните векове

следствие черепи със следи от меди-
цински манипулации бяха открити и 
в други прабългарски некрополи, а в 

Плиска – първата бъл-
гарска столица на юг 
от Дунав, дори бе на-
мерен череп на човек, 
който приживе е бил 

подложен на три трепа-
нации. За да бъде успешна 

такава операция, лекарят трябва да 
има многостранни медицински 

познания – да разбира от 
анестезия (да използва под-
ходяща упойка), от асептика 

(да работи в стерилна среда и 
да не допусне попадане на микроби) 
и да е наясно с антисептиката, за да 

избегне инфектирането на раната и 
да осигури нормално зарастване. Ос-
вен това трябва да разполага и с под-
ходящи хирургически инструменти.

Средновековна дрога

За да оперира спокойно, хирургът се 
нуждае първо от упойка. Ще се учуди-
те колко много от растенията в Бъл-
гария могат да бъдат използвани като 
приспивателно, но за нещастие доста 
от тях имат силни странични ефекти, 
които варират от гадене 
до кома и смърт за 
пациента. Пър-
вият български 
книжовник, кой-
то споменава за 
лекари и лекарства, е 
Йоан Екзарх, творил по 
времето на цар Симеон 
Велики (893-927). В 
своя „Шестоднев” 
той пише:

„Нищо от това, 
което съществува, не 
е създадено напраз-
но. То или служи за хра-
на на добитъка, или пък е 
създадено за лек на самите 
нас, за помощ против някоя 

болест. Скворците ядат бучиниш, но 
поради тяхното телесно устройство 
[неговата] отрова не им вреди. Това 
е, защото при тях водещите към сър-
цето канали са [съвсем] тесни и те 
отделят погълнатото, преди съдър-
жащата се в него отрова да ги погу-
би. Кукурякът пък [служи] за храна на 
пъдпъдъците, а [нагласата на] техния 
организъм е такава, че неговата отро-
ва не им причинява вреда. Тези [рас-
тения] понякога са полезни и за нас. 
От мандрагората лекарите ни пригот-
вят лекарство за сън. Чрез опиума се 
успокояват и смекчават силни болки. 
Други пък чрез бучиниша обуздават и 
усмиряват силни страсти и желания, а 
с кукуряка се премахват продължител-
ни страдания.”

(Из „Шестоднев” на Йоан Екзарх,  
превод Н. Кочев)

От ръкописа разбираме, че по вре-
мето на княз Борис (852-889) и на цар 
Симеон за „обуздаване и усмиряване 
на силни страсти и желания” е из-
ползван бучиниш. Лекарите трябва да 
са били много прецизни при работата 
с бучиниш, защото билката всъщност 
е силно отровна. Който се интересу-
ва от антична история и философия 
знае, че през 399 г. пр.н.е. атинският 
философ Сократ е осъден на смърт за 
неблагочестие. Мъдрецът, който тога-

ва е на 70 години, приема достойно 
присъдата и след като пра-

ви жертвоприношение 
на бога на медицината 
Асклепий, сам изпива 

чаша с отрова. В чашата 
имало отвара от бучиниш.

Другата билка, спомената в 
„Шестоднев”, е кукуряк срещу 

страдания.

Когато пролетно 
време се разхождате 

край руини на стар мана-
стир, не се учудвайте, ако ви-

дите наоколо колонии от краси-
вото цвете кукуряк.   40
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Причината да са там 
е, че в средновекови-

ето монаси лечители 
са отглеждали куку-

ряк, за да го използват 
за „премахване на продъл-

жителни страдания”, както 
пише Йоан Екзарх. Съвре-
менните лекари са устано-
вили, че растението съдържа 

вещества, които леко за-
бавят сърдечния ритъм и 
действат успокояващо. Но 
паралелно с това и опасни 

токсини, които правят вре-
дата от билката по-голяма от 
ползата. Затова днес отвара-

та от кукуряк не се използва 
за пиене, а само за мазане и за 
премахване на „продължител-

ни страдания” от рода на упорит 
пърхот или косопад.

Има още един страничен ефект 
от тази билка. Дори в днешно време 
в много села бабите не допускат мал-
ките деца да внасят кукуряк в близост 
до курника (къщата на кокошките), 
защото вярват, че ако го изкълват, ко-
кошките ще спрат да снасят яйца.

„Виагра” със  
страничен ефект

От мандрагората лекарите приготвят 
лекарство за сън, пише Йоан Екзарх, 
и понеже е духовник, спестява споме-
наването на другото приложение на 
това растение. Още в древни времена 
корените от мандрагора са използвани 
за подсилване на мъжката потентност 
и се приемало, че помага на жената да 
забременее. Дори в Библията мандра-
гората се споменава няколкократно.

14. Когато се жънеше пшеница-
та, Рувим излезе и намери в нивата 
мандрагорови ябълки, и ги донесе на 
майка си Лия. И Рахил рече на [сестра 
си] Лия: Я дай ми от мандрагорите на 
сина си.

15. А тя [Лия] й рече: Малко ли ти 
е, дето си отнела мъжа ми, та искаш да 
отнемеш и от мандрагорите на сина 
ми? Тогава Рахил й рече: като е тъй, 
нека той легне с тебе тая нощ, за ман-
драгорите на сина ти.

16. И така, когато дойде Яков ве-
черта от полето, Лия излезе да го по-
срещне и рече: При мен да влезеш, 

защото наистина те откупих с манд-
рагоровите ябълки на сина си. И лег-
на с нея оная нощ.

17. И Бог послуша Лия, и тя заче-
на и роди пети син на Якова.

(Из Битие 30:14)

Древните високо ценели мандра-
гората, но и се страхували от това рас-
тение. Формите на корените му често 
напомнят човешки фигури и е имало 
суеверие, че всъщност са умалени 
хора, скрити под земята, и когато ги 
изкореняваш, те пищят и писъкът им 
убива. Един от безопасните методи 
за вадене на мандрагора е описан от 
античния историк Йосиф Флавий 
(37-100):

„Първо трябва да се изкопае браз-
да около корена, докато не се покаже 
долната част. След това трябва за него 
да се върже куче и човекът, вързал 
кучето, да се отдалечи. Кучето ще се 
устреми да го последва и с лекота ще 
извади корена, та ще умре внезапно 
вместо господаря си. След това няма 
опасност коренът да бъде прибран.”

Отровата на Хамлет

Много билки, използвани за ле-
чение в средновековието, са 
опасни и при невнимателна 
употреба убиват. Мандраго-
рата е била възприемана 
като нещо мистично, за-
щото отварата й причи-
нява халюцинации, но при 
предозиране предизвиква 
кома. Подобно е действи-
ето и на друга популярна 
в средновековието бил-
ка – зърнеш, която също 
предизвиква халюцинации, 
но освен това предизвиква 
гърчове и загуба на съз-
нание. За провокиране на 
„видения” били използва-
ни и опиум, коноп и някои 
видове гъби. Древните смятали, че 
чрез халюциногенните билки човек 
може да прозре бъдещето. Някои от 
тези билки освен халюцинации про-
вокират и сексуална възбуда, а други 
действат противоположно – успокоя-
ват превъзбуден човек. Такова дейст-
вие има например черният блян, из-
вестен още като черна попадийка. Но 
и това растение е силно отровно. Ако 

си спомняте Шекспировата драма 
„Хамлет”, още в началото на пиесата 
младият принц Хамлет вижда как от-
ровител (по-късно се разбира, че това 
е собственият му чичо) сипва отрова 
в ухото на спящия му баща – възраст-
ния крал Хамлет. В популярния бъл-
гарски превод на пиесата, направен от 
поета Валери Петров, отровата е оп-
исана като „стъкълце, напълнено със 
сок от биле, причиняващо проказа”. 
В оригиналния текст обаче Шекспир 
нарича отровата „juice of  hebenon” 
(„Хамлет”, Действие 1, сцена 5). На 
английски „henbane” (метатеза, от 
hebenon – б.р.) е думата за растението 
черен блян или черна попадийка.

Но стига с тези опасни билки. В 
средновековието е имало и други на-
чини за лечение.

Сп. GEO, юни 2012 г. 
 (продължава в следващия брой)

МЕДициНа
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(продължение от миналия брой)

След разбиването на 
ордена им, рицарите 
Тамплиери, които се 

спасяват от арестите, бягат в раз-
лични страни и сякаш изчезват. 
Традициите на Тамплиерите и 
Rex Deus обаче продължават да 
живеят в сагите за Граала и се 
появяват отново с развитието 
на масонството.

Колкото и да е странно, Ор-
денът на рицарите Тамплиери 
всъщност никога не е бил осъ-
ден за ерес от папата. И все пак 
на 22 март 1312 г. бива издадена 
папската була Vox in Excelso, с 
която се обявява разпускането на 
ордена, тъй като той „си е спе-
челил лоша слава”. Като глава 
на църквата, папата имал духов-
на и светска власт над всички владе-
тели, както и изключителното право 
да издава декрети, разпространявани 
като папски були, на всяка тема и по 
всяко време. За тях не било задължи-
телно и дори много често не били 
свързани със заклеймяване. По-скоро 
давали защита, статус и признание на 
религиозни ордени, рицарски ордени 
и отделни индивиди. Орденът на Бе-
дните рицари на Храма на Соломон 
може и да е престанал да съществува 
след официалното му разпускане, но 
рицарите – не. На 13 октомври 1307 
г., петък, са арестувани едва 620 чле-
нове на ордена на Тамплиерите, при 
това не всички са рицари. Според 
повечето историци, общият брой на 
братята във Франция преди тази дата 
клони към 3 000. Какво става с оне-
зи, които успяват да се изплъзват от 
ръцете на арестуващите стражари? 
Съдбата на много бивши Тамплиери 
може да бъде установена с помощта 
на архивите за пенсиите, които им се 
изплащат в различни страни от дър-
жавата или от църквата. Повечето 
се присъединяват към други военни 

или религиозни ордени, включител-
но многобройните наследници на 
24-мата първосвещеници, т.е. семей-
ствата, свързани с Rex Deus, както и 
оцелелите членове на вътрешните 
йерархични кръгове на Тамплиерите. 
Тези семейства превръщат нещасти-
ето си в предимство, като се присъ-
единяват към други военни ордени, 
където бързо се издигат, сдобивайки 
се с власт и влияние благодарение на 
храбростта и уменията си.

Други военни ордени

Някои от бягащите Тамплиери се при-
съединяват към рицарите Хоспитали-
ери – някогашните им съперници в 
Светите земи, други се присъединяват 
към тевтонските рицари. И двата ор-
дена усещат вятъра на промяната след 
падането на Акра, когато става ясно, 
че вече не е достатъчно да играят ро-
лята на воини и че за да оцелеят, тряб-
ва да променят своята насоченост. 
Тевтонските рицари подемат битка 
срещу езичниците в Източна Европа 
и дори основават собствена държава – 
Прусия. Хоспиталиерите се сдобиват 

с островите Малта и Родос и се 
заемат с мисията да премахнат 
сарацинските пирати.

Съдбата на Тамплиерите в 
Португалия е малко по-различ-
на, тъй като там крал Диниш ги 
обявява за невинни, така че те 
просто променят името си на 
Рицарите на Христа и под крал-
ския патронаж продължават да 
действат от главната си квартира 
в Томар. Този орден е признат 
от папа Йоан ХХІІ през 1319 г. 
с папската була Ad ea ex Quibus. 
Променени са изискванията за 
приемане на нови членове, като 
членството се ограничава до 
благородници от португалско 
потекло, и орденът продължа-
ва съществуването си още два 
века.

В Испания архиепископът на 
Компостела горещо се моли Тампли-
ерите да бъдат пощадени, като по-
сочва колко са необходими услугите 
им в продължаващите битки срещу 
маврите в Реконкистата. В резултат на 
това бивши Тамплиери с военния си 
опит, самоотверженост и дисциплина 
биват насърчени да се присъединят 
към други местни военни ордени, ко-
ито са верни не на папата, а на испан-
ската корона, като ордена Алкантара 
и ордена Сантяго. Рицарите от Сан-
тяго се присъединяват към рицарите 
Хоспиталиери, за да могат да оцелеят. 
В кралство Арагон Тамплиерите ста-
ват членове или на ордена Калатрава 
(най-стария военен орден на Ибе-
рийския полуостров), или на един 
друг орден, основан от крал Джеймс 
ІІ – ордена Монтеса, който се състои 
изцяло от бивши Тамплиери. Във 
Франция и Англия някои Тамплиери 
се присъединяват към Хоспиталиери-
те, но повечето от тях сякаш просто 
изчезват.
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Тамплиерите в Шотландия

Мнозина от Тамплиерите бягат в 
Шотландия, тъй като през 1314 г. ця-
лата страна е под запрещението на 
папата и съответно е единствената 
държава в Европа, където са в безо-
пасност от папската воля. Ожесточен 
конфликт е възникнал между претен-
дентите за короната в Шотландия. 
Робърт Брус, главният претендент, 
е отлъчен от църквата, задето убива 
съперника си Джон Комин в църква. 
Когато цялата шотландска аристо-
крация игнорира папския декрет, те 
също понасят папския гняв и биват 
отлъчени, скоро последвани от оста-
налата част от населението. 

Бягащите рицари Тамплиери 
предлагат услугите си на Робърт Брус 
и взимат участие в битката, която 
най-сетне слага край на гражданската 
война и обезпечава короната за Брус 
– битката при Банъкбърн през 1314 
г. Според принц Майкъл, херцог на 
Олбъни, „432 рицари Тамплиери… 
разгромяват английските нашестве-
ници и запазват независимостта на 
Шотландия”. Традицията Rex Deus 
разказва как Робърт Брус става вър-
ховен Велик Майстор на Ордена на 
Тамплиерите в знак на благодарност 
и признание.

Само двама Тамплиери са изпра-
вени пред съда в Шотландия, а съ-
дията епископ Ламбертън произнася 
присъда „недоказано”, но това не е 
достатъчно да защити ордена като 
цяло. Новият крал, осъзнавайки необ-
ходимостта да сключи мир с папата, 
предупреждава рицарите да минат в 
нелегалност. От този момент ната-
тък всички имоти на Тамплиерите в 
Шотландия преминават в ръцете на 
рицарите Хоспиталери. Тези имоти 
обаче винаги са се стопанисвали като 
нещо, за което се полагат грижи само 
временно, докато дойде моментът, в 
който ще може да се върнат на закон-
ните си собственици.

Тамплиерското съкровище

След първите арести във Франция се-
нешалите на краля нахлуват и прера-
вят Тамплиерския храм в Париж – но 
напразно. Съкровището, донесено 
от Жак де Моле, което крал Филип 

е видял да внасят в сградата, е изчез-
нало, заедно с тамплиерския флот от 
18 кораба, които са отплавали от Ла 
Рошел. Според една непотвърдена 
история известна сума е откарана на 
север към Белгия в покрита със сено 
каруца. Историците Стивън Дефо и 
Алан Бътлър твърдят, че голяма част 
от съкровището е изнесена на изток 
в Швейцария, където Тамплиерите 
имали немалко имоти. Според тях 
рицарите са минали в нелегалност, 
но са използвали финансовата си 
находчивост, за да създадат швей-
царската банкова система. Френската 
масонска традиция ни предлага друга 
теория. Според нея съкровището е 
било изпратено в Шотландия, където 
е поверено на семейство Сен-Клер в 
Рослин. Сен-Клер, които вече били 
богати, станали „свръхбогати”. От то-
гава, когато господарите Сен-Клер от 
Рослин отивали да се разходят в про-
винцията, ги ескортирали 400 рицари 
на кон, за съпругите им се грижели 80 
придворни дами и се говорело, че се 
хранели от златни чинии. Благополу-
чието на семейството продължило да 
расте. Третият граф Оркни и барон 
на Рослин, Уилям Сен-Клер, който 
построил Рослинския параклис, бил 
известен с невероятното си богат-
ство.

Възход на масонството

В книгата си „Родени от кръвта” 
(Born in Blood) американският исто-
рик Джон Робинсън подробно раз-
глежда помощта, която зидарските 
ложи дават на тамплиерите, избягали 
от Франция след първата вълна от ар-
ести в страната. В много страни могат 
да се открият връзки между разпус-
натия орден и различните зидарски 
гилдии, но именно в Шотландия те са 
най-явни, тъй като точно тук гилди-
ите в края на краищата прерастват в 
масонска организация.

Под ръководството на семейство 
Сен-Клер от Рослин, скритите члено-
ве на Тамплиерския Орден избирали 
подходящи кандидати от зидарски-
те гилдии, които да бъдат обучени в 
различни клонове на езотеричното 
познание, вкл. точните науки, геоме-
трия, философия и съдържанието на 
свитъците, за които се смята, че Там-
плиерите са открили под Храмовия 
хълм в Йерусалим. Новото братство 

на „свободните” зидари (масони) съз-
дава благотворителни организации, 
които подпомагат по-бедните члено-
ве на обществото – първите подобни 
институции, които не са под прекия 
контрол на църквата.

Първите три века от съществу-
ването на масонството са обвити в 
тайнственост, поради което сега е 
трудно да преценим кои са езотерич-
ните влияния, които лежат в основата 
му. Почти сигурно е, че основните 
двигатели зад трансформацията на 
гилдиите на зидарите в масонска ор-
ганизация са били Тамплиерите. В 
Шотландия, където били приемани 
голям брой обикновени работници, 
традициите при съхраняването на 
свещеното познание чрез препода-
ване на ритуалите остават почти не-
покътнати, като достигат висока сте-
пен на усъвършенстване и сложност. 
В края на краищата това довежда до 
развитието на степените на Кралската 
Арка и Шотландския Ритуал, който 
се основава на принципите, вписани 
в Декларацията от Арброут през 1320 
г. и който по-късно е включен в офи-
циалната конституция на масоните 
от Шотландския Ритуал. Френските 
ложи запазват оригиналните езоте-
рични учения, доколкото им е въз-
можно, и поддържат тесни връзки с 
братята си в Шотландия – връзки, ко-
ито са споменати в ритуала „Стрикт-
ния обред”, според който през 1361 
г. масони от ложи в Компанонаж във 
Франция са посетили ложата в Абър-
дийн.

В ритуалите на масоните има една 
степен, която отбелязва основаването 
на Ордена на Тамплиерите – наре-
чена е „Рицар на Изтока и Запада”. 
Според ритуала тя е обявена за първи 
път по време на кръстоносните похо-
ди през 1118 г., когато 11 рицари по-
лагат клетва за запазване на тайната, 
за приятелство и за благоразумие под 
ръководството на патриарха на Йеру-
салим. Двамата рицари в допълнение 
на деветимата оригинални основатели 
са граф Фулк Анжуйски и Хуго, граф 
на Шампан. Принципът на седмо-
кратността в тази степен подкрепя 
символизма на Откровението на Св. 
Йоан Евангелиста, който заедно с 
Йоан Кръстител има изключително 
значение в тамплиерската система от 
вярвания.

исТОРия На ОРДЕНа
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Във време на бран
Господи всесилен,
Твоята сила всякога ми е потребна, защото тя укрепява
моя дух и утвърждава волята ми.
Кой може да се противостои на този, на когото
Ти си помощник и крепост?
Не може враг да устои срещу него,
защото Ти си му твърдиня, щит и сила.

Затова усърдно Те моля, укрепи духа ми с вяра в успеха
на делото, което ми предстои; с доблест ме удостои,
прогони от мене всеки навей на боязън.
Укрепи ме, Боже, за да не би врагът на моята родина
да рече: „победих го”, и да погази земята на нашите 
бащи,
която Ти ни даде, като оскверни светините Ти
и ги предаде на запустение,
и така да замлъкне величанието
на Твоето име с езика на нашите деди.

Помогни, Господи, на мене и на всички нас,
които правдата на нашия народ е събрала,
да прогоним и победим
противниците и да усмирим тяхната вражда.
Стани, Господи могъщ, обърни в бягство тези,
които враждуват против нас,
и с Твоята десница ги разпилей.
Нека сами те паднат в примката,
която разстилат да ни уловят.

Ти благоволиш към праведните,
и милостта Ти не изоставя онези,
които ненавиждат безправието и се противят на наси-
лието.
Затова смело пристъпям към Тебе
и прося Твоята помощ.
Дай ми щита на Твоето спасение,
опази ме безбодно да премина тоя ден,
развесели сърцето ми с победа и посрами враговете ми.

Кой е подобен на Тебе, Господи?
Ти си Бог на силите и на спасението,
Ти си Тоя, Който всякога ни правиш победители.
Затова всякога Те славим и величаем,
всеподателю Боже.
Господи на силите, бъди с нас!

Амин!

мОлИТВИ На ВОЙНИК
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