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Бурните дни на нашето ежедневие, които ни подла-
гат на всекидневно изпитание още веднъж ни карат 
да си припомним и обърнем към основните хрис-

тиянски добродетели Вярата, Надеждата и Любовта. Ние 
не трябва да ги разглеждаме изолирано и да ги откъсваме 
от взаимната им връзка и обусловеност. Духовният път на 
спасението, възрастването и съвършенството започва с Вя-
рата, укрепва с Надеждата и се увенчава с Любовта.

Вярата като добродетел се определя преди всичко като 
доверие и преданост към Бога. Тя е основата на спаси-
телния път и благодатния духовен живот на християните. 
,,Праведният чрез Вярата си ще бъде жив” Св ап.Павел 
(Евр.10:38-39)

Много често Вярата и Надеждата се сближават и пред-
ставят със сходни характеристики. Въпреки всичко Надеж-
дата е верен съюзник и спътник в спасението, крепост и 
опора срещу изкушенията, тихо пристанище и сигурен 
пристан в бурното житейско море. Колкото повече раз-
криваме тайнствената сила на тези добродетели като ос-
нова в живота на всеки от нас, толкова по-силно изпъква 
централното място на Любовта към ближния.Все по-акту-
ално звучи тълкованието на Евангелието на Матей от св. 
Йоан Златоуст „нищо не подсилва толкова Любовта кол-
кото съпричастието с ближния в радост и беда”. Любовта 
възпитава, поучава и назидава. Тя дава знание и умение 
за живот. Тя е голямо благо и е по-силна от огъня. Няма 
пречка, която да спре устремената й сила. Св.ап.Павел (1 

Кор.12-13) Без Любовта всички дарове и блага се обезсил-
ват, превръщат се в нищожни придобивки.

Затова Братя и Сестри да вярваме в силите си, да имаме 
надежда за утрешния ден и да обичаме ближните си защо-
то: ,,това, което определя моралната стойност на човека не 
е онова, на което той се надява, а това, което желае и пра-
ви.” (Андре - Конт Спонвил)

Бог да ви благослови!

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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Командерия 017 „Св. Георги – Москва” с Командер Алек-
сандър Шаравин създаде  свой храм в центъра на Москва.

Русия – нов храм

Кения

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНВЕНТ  
НА OSMTH - ИТАЛИЯ
На 16 март 2013г. се проведе XVI Национален Конвент 
на O.S.M.T.H Италия. Събитието се състоя в гр. Витербо, 
недалеч от италианската столица Рим. 
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Жилбер Орал
(1193 - 1200)
XII Велик Майстор на Ордена 

Жилбер Орал е роден в 
Арагон, Испания и става 
Тамплиер в ранна въз-

раст. Той остава дълги години в про-
винциите Прованс и Арагон, където 
участва в сраженията от Реконкистата 
срещу маврите. Там е избран за Велик 
Майстор на провинцията до 1190г., 
когато става пълномощен посланик 
на Ордена във Франция. През 1193г. 
след смъртта на Робер дьо Сабле, е 
избран за Велик Майстор на Ордена. 
През 1194г. успява да издейства по-
вече привилегии за Ордена от Папа 
Целестин III. 

Орал е известен с желанието си 
за мир между християни и мюсюл-
мани, въпреки несъгласието на ня-
кои от членовете на Ордена, които 
са приемали това за предателство и 
съглашателство с врага. Той успява 
да подпише споразумение с Малек – 
Адел, брат на Саладин. По време на 
управлението на Орал враждата меж-
ду Тамплиери и Хоспиталиери се за-
силва. Папа Инокентий III отсъжда в 
полза на Хоспиталиерите, тъй като не 
може да прости на Орал подписаното 
примирие с Малек – Адел. 

Друго постижение на Жилбер 
Орал е това, че той успява да намери 
време да организира и консолидира 
собствеността на тамплиерите във 
Франция и Апулия.

В Испания Тамплиерите продъл-
жават активното си участие в Рекон-
кистата и през 1196г. Крал Алфонсо 
II Арагонски им дава крепостта Ал-
хамбра като награда за успехите им в 
битката с маврите.

Жилбер Орал умира през декем-
ври 1200 г. 

През 1196г. испанският крал Алфонсо II Арагонски дава на 
тамплиерите крепостта Алхамбра като награда за успехите им 
в битката с маврите
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На 19-24 март в гр. Томар, Португалия, бе 
проведен редовния Велик Магистрален 
Съвет на Ордена. На него бяха обсъде-

ни 2 основни теми - предложението на правител-
ството на Португалия за предоставяне на част от 
замъка Томар, построен от Рицарите-Тамплиери 
на нашия Орден през втората половина на ХІV 
в. (след изгонването им от Франция) и избор на 
ново ръководство на Ордена. Португалското пра-
вителство предлага да предостави на Ордена без-
възмездно едно крило от замъка (служило преди за 
болнична част), като нашият Орден поема задъл-
жението на провежда там поне едно мероприятие 
годишно. Великият Магистрален Съвет единодуш-
но прие Резолюция, с която упълномощава Н.Пр.
Велкикия Командер Боб Дисни и Великия Приор 
на Португалия- Антонио Андраде да приемат даре-
нието. Също така бе решено да се даде на отделни 
Велики Приорати възможността да реконструират 
част от стаите, които ни се предоставят, в помеще-
ния на Великите Приорати, със съответното обза-
веждане и украса. 

След изслушване на Комисията по избор на 
ново ръководство и презентациите на отделните 
кандидати, Великите Приори гласуваха ново ръко-
водство на Ордена за следващия 3-годишен пери-
од. 

За Велик Командер бе избран Брат Марсел 
де Пичиото (досегашен Заместник Велик Коман-
дер)- полковник (ор), военен хирург, носител на 
Ордена на Почетния легион на Франция. За Зам.
Велик Командер бе избран Брат Рон Мангум, до-
сегашен Велик Приор на Велик Приорат Австрия, 
Бригаден генерал (ор) на САЩ. За Велик Канцлер 
бе преизбран преподобния Брат Перти Руотсало- 
Велик Капелан на Ордена, от Финландия.

По време на Великия Магистрален Съвет в 
Атина-19-22 септември те ще бъдат тържествено 
въведени в длъжност. Тогава ще бъдат назначени 
и Великите Офицери на Ордена, както и члено-
вете на различните комисии и постоянни дипло-
матически представителства на Ордена, с които 
новоизбраното ръководство ще работи.

Бе приета и Резолюция за признаването на Ве-
лик Приорат Швеция за 21-ви пълноправен член 
на Ордена.

гр. Томар, Португалия, 
19-24 март 

Велик Магистрален 
Съвет 
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На 18 май 2013 г. се проведе XVI – тия Конвент на Велик 
Приорат България. На него присъстваха делегация 
на Велик Приорат Италия, водена от графиня Мер-

ли, Велик Офицер на Велик Приорат България. Специален 
гост на Конвента беше председателят на Великия Архонтски 
събор Н.Пр. Архонт Иван Кочев, и официална делегация на 
Суверенния Орден на Св. Йоан от Йерусалим (Малтийския 
Орден), водена от Н. Пр. д-р Антонио Ловекио, външен ми-
нистър. На тържествен ритуал в хотел “Сол Несебър Плейс” 
в Равда бяха приети Рицари и Дами от България и Русия, как-
то и първия рицар от Кения – Том Окунди.

Домакините на Конвента – Командерия “Св. Димитър” 
– гр. Бургас, начело с Командера – Брат Климент Атанасов, 
бяха създали прекрасна организация, както за провеждане 
на церемонията, така и за гала-вечерята. Програмата беше 
изключително богата. За членовете и гостите на Ордена на 
вечерята пя Тони Димитрова и групата на нашия Брат Влади-
мир Димов. Танците и празненството продължиха до ранни 
зори.  ►

XVI Международен 
Пролетен Конвент 
на Велик Приорат 

България

вп БЪлгАРИя
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XVI Международен 
Пролетен Конвент 
на Велик Приорат 

България
9
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вп БЪлгАРИя

В съответствие с решение на 
Великия Съвет на Велик 
Приорат България започна 

национална подписка за канониза-
ция като мъченици на 14 000 хрис-
тияни – мъже, жени и деца – убити, 
изклани и изгорени при превзема-
нето на гр. Стара Загора от войските 
на Сюлейман паша на 19 юли (стар 

стил) 1877г.

Тези 14 000 българи-християни са 
убити заради християнската си вяра. 
Гибелта им е саможертва на олтара 
на Българската Църква, както и вяра 
в нейната свята и майчинска роля. В 
тази връзка Велик Приорат България 
ще предложи на Българската Право-
славна Църква събраните подписи и 

на основание чл. 58, т. 9 от Устава на 
Българската Православна Църква ще 
поиска тя да започне процедура за 
канонизация, аналогична на тази за 
мъчениците от Баташкото клане.

Инициативата на Велик Приорат 
България е подкрепена с единодуш-
но решение на Общинския съвет на 
гр. Стара Загора.

НацИОНалНа ПОдПИсКа за КаНОНИзИРаНе На 14 000 МъчеНИцИ

Академия за наука, 
изкуство и култура
към Велик Приорат България

За Председател на Управителния Съвет  на Академията Н. Пр. Ру-
мен Ралчев – Велик Приор на Велик Приорат България е назначил 
Сестра Янка Такева – Велик Офицер. Участие в работата на Акаде-
мията  могат да вземат всички Рицари, Дами и Постуланти, както и 
да бъдат привличани специалисти – симпатизанти на Ордена.

В съответствие с решение на 
Великия Съвет на Велик При-
орат България от 19.05.2013г. 

бе създадена Академия за наука, из-
куство и култура към Велик Приорат 
България.

Основните цели на Академията 
са:

 В съответствие с основните 
цели на Ордена – подпома-

гане на знанието, връзки с други ор-
ганизации с научна и образовател-

на цел. Организиране на семинари, 
научни конференции, кръгли маси, 
създаване на библиотеки. Оказване 
на помощ за читалищната дейност на 
Велик Приорат България.

Инициираните и подкрепа 
на културни мероприятия, 

концерти, кръжоци и изложби. Ор-
ганизиране на местни, регионални и 
национални конкурси в областта на 
науката, културата и изкуството. Раз-
работване и участие в проекти.

Сътрудничество със сродни 
институции и научни звена у 

нас и в чужбина за популяризиране 
на научно-изседователската и култур-
но-просветна дейност в международ-
ни проекти.

Образователна и просветна 
дейност, включително във 

формите на извънучилищно обу-
чение по инициативата “Клуб Млад 
Рицар” на Велик Приорат Бълга-
рия.

#1

#2

#3

#4
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Русия – нов храм

Командерия 017 „Св. Георги – 
Москва” с Командер Алексан-
дър Шаравин създаде  свой 

храм в центъра на Москва. Компле-
ксът от няколко помещения дава въз-
можност за провеждане на ритуали. 
Има за;а за братска агапа, приемна и 
складови помещения, в които се съх-
ранява инвентара. Храмът е осветен 
според обичаите и дава възможност  
освен на Командерия 017 „Св. Геор-
ги – Москва” и на втората московска 
Командерия 017-1 „Св. Андрей Пър-
возванни” да водят пълнокръвен там-
плиерски живот.

Честито и на многая лета!



Кения

1. Запазване самообладание при 
преминаване през граничните и 
митническите контролни служби 
на страната.

2. Изискване да бъде издаден доку-
мент, удостоверяващ платена вход-
на виза.

3. Изготвяне на копия от личните 
документи (паспорт и положена 
входна виза), които се носят на-
всякъде и показват при проверка 
на оторизираните за това органи. 
Оригиналите да се съхраняват в 
касата на хотела, в дома или в мес-
тоработата, от където не могат да 
бъдат откраднати или изгубени.

България няма консулски или дру-
ги официални представителства в 
Кения и в близките страни, и на-
бавянето на документи за самолич-
ност е доста трудно.

4. Постоянно наблюдение над лич-
ните вещи. Местният криминоге-
нен контингент е много обигран и 
бърз в действията си. Обикновено 
търси пари и ценни вещи, след ко-
ето захвърля документите и улича-
ващите доказателства, но няма ни-
каква гаранция за намирането им.

5. Препоръчва се да се носят по-
малко парични средства, като 
разплащанията в магазини, рес-
торанти и други обществени за-
ведения се извършват с кредитна 
карта.

6. Да не се ползват под никакъв 
повод градските превозни сред-
ства (така наречените “матато”) 
за придвижване, тъй като крият 
опасност от кражби и насилие.

7. Да се ползват само таксита, за 
които водачите на автомобили са 
препоръчани от Ваши познати, и 
само по маршрути, които са Ви из-
вестни. Ползване на таксиметрови 
коли през нощта не е препоръчи-
телно.

8. Избягвайте посещението на 
квартали, населени предимно с бе-
дно местно население, както през 
деня, така и нощем.

9. Разходки пеша привечер, през 
нощта или по здрач, независимо в 
кои райони на града живеете или 
се намирате, не е препоръчител-
но. В случай че бъдете нападнат от 
крадци, правете това, което изис-
кват от Вас, без да оказвате съпро-

тива или опит за 
такава, защото рис-
кувате да получите тежки 
наранявания. Обикновено нападе-
нията са с цел грабеж и в случай 
че не оказвате съпротива няма да 
бъдете наранени.

10. Контактувайте с хора, които по-
знавате, без да се предоверявате. 
Обикновено местните хора търсят 
интерес при общуването. Обичат 
ласкателства и подаръци.

11. Посещавайте места, които по-
знавате, или където има охрана, ко-
ято гарантира сигурност за Вас и за 
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Президентска  Република от 1963-64 година (12.12.1963 г. обявяване на независимост от Англия; 
12.12.1964 г. обявяване на Република). Глава на държавата и на правителството е Президентът, 
избиран за 5 години. Законодателната власт се осъществява от Президента и от Парламента с 
222 депутата.
Столицата е Найроби (Nairobi - от масайския израз Enkare Nyirobi, което се превежда 
като “мястото на студените води”, но по-известно е като “Зеленият град под слънце-
то”).
Кения се намира се в Централната част на Източна Африка. Населението е 
38,610,097 жители (по преброяването от август 2009 г.); (оценка от юли 2010 г. 
40.05 млн.) Климатът в страната е субекваториален.
Преобладаващите религии са Християни (католици и православни), мюсюл-
мани и др. Населението 1.6 млн. жители (говори се за 4 млн. с околностите).
Някои от големите градове са Мумбаса - 500,000 жители - най-голямото 
пристанище на Индийския океан - входната врата за всички стоки, прис-
тигащи по море, за Централната част на Африка;
Обстановка в страната е относително спокойна. Няма организирана 
престъпност и наличие на групировки.
Има добре организирана полицейска служба.
С цел осигуряване на безопасността, здравето и имуществото на ли-
чността, при престоя в Кения трябва да се има предвид следното:



Ва-
ш е -

то се-
мейство.

12. При 
ползването на 

автомобил стриктно 
спазвайте правилата за 

движение по пътищата, както и 
изискването за поставени пред-
пазни колани.

Заключвайте вратите на колата и 
вдигайте стъклата.. Имайте пред-
вид, че най-чести кражби стават 
при спрял автомобил, когато по ня-
какъв повод се разсейва внимани-
ето на водача. Ползвайте паркин-
ги и гаражи, които са охраняеми и 
няма възможност да се въздейства 
на автомобила, като кражба на час-
ти, механични повреди или проти-

возаконно отнемане.

13. При станал инцидент на пътя, 
от който е последвало повреда на 
автобила, спукана гума или друга 
причина, повикайте колега, при-
ятел или пътна помощ, защото 
местният контингент умишлено 
предизвиква такъв и използва 
случая за нападение, обир или об-
лагодетелстване чрез оказване на 
помощ.

14. При създадена ситуация, от ко-
ято са постъпили негативни после-
дици и се налага намеса на офи-
циалните местни власти, преди да 
предприемете определени други 
действия, задължително трябва да 
уведомите за случия най-близкия 
ръководител, приятел или друго 
лице, което да уведоми ръководи-
теля на фирмата или неговия за-
местник.

15. Стриктно спазвайте законите и 
приетите правила за поведение в 
Кения, като по никакъв повод не 
давате основание за конфликт на 
национална, племенна, расова или 
верска основа. Употребата на дума 
като “негър” е голяма и недопусти-
ма обида за местните хора.

16. Избягвайте фотографирането 
на местни жители без тяхно раз-
решение, защото ще предизвикате 
гневна реакция и нежелани после-
дици. Съществува поверие между 
тях, че по този начин се отнема ду-
шата и силата на човека.

На XVI-тия Конвент на Велик 
Приорат България бе приет пър-
вия рицар от тази страна Брат Том 
Окунди. Велик Приорат България 
е подала документи за получаване 
на менторство върху африканска-
та държава.
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ОРДЕНЪТ

На 16 март 2013г. се проведе 
XVI Национален Конвент 
на OSMTH Италия. Съби-

тието се състоя в гр. Витербо, недалеч 
от италианската столица Рим. 

Градът е старата резиденция на 
Папите преди да бъде построен Ва-
тикана. В това китно градче старите 
сгради от ренесанса се редуват с мо-
дерни постройки. Улиците и камен-
ните площади са потънали в зелени-
на. Недалеч се намират и известните в 
района топли минерални извори. 

В градчето се намира и стар 
дворец, от който произлиза думата 
“Конклаве”, което означава заклю-
чен. Историята е интересна - след 
смърта на Папа Климент IV, карди-
налите се събрали да изберат нов 
Папа. Много бързо се разбрало 

че няма да е лесно. Изборът про-
дължил 33 месеца. Населението на 
града било принудено да издържа 
кардиналите. Ядосаните граждани 
заключили кардиналите в малък 
дворец на градския площад. Дис-
кусиите продължили. След месец 
кардиналите се оплакали че Господ 
не им дава знак. Тогава граждани-
те премахнали покрива и оставили 
кардиналите под ключ / con chiave 
(conclave)/ на произвола на дъждов-
ното небе и нощния студ. Естест-
вено, новият Папа – Григор X бил 
избран доста бързо – само след два 
дни. В музея към двореца на Папите 
е изложен пергамент с подписите на 
Кардиналите участвали в избора. От 
тогава съветът на кардиналите във 
Ватикана, който избира нов Папа, 
се нарича Конклав.

На Конвента на OSMTH – Италия 
присъства делегация от Командерия 
,,Св. Архангел Михаил'' гр. София, от 
състава на Велик Приорат България. 
Командерията е побратимена с Ко-
мандерия ,,Санта Мариа ин Карбона-
ра'' от гр.Витербо. 

Залата за Конвента беше подреде-
на в стар манастирски комплекс. При 
влизането на нашата делегация проз-
вучаха звуците на българския химн. 
Великият Приор на Италия изнесе до-
клад за дейноста през годината. Бяха 
засегнати организационнни въпроси, 
касаещи дейността на Велик Приорат 
Италия, како и проблемите, свързани 
със световната икономическа криза. 

След Конвента се състоя гала вече-
ря, на която разговорите продължиха 
в неформална обстановка.

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНВЕНТ НА 
OSMTH - ИТАЛИЯ



Папската  
резиденция  
във Витербо
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КОмАНДЕРИИ

С тържествен водосвет и ритуа-
лен събор на 26 април 2013г. 
Командерия “Св. Андрей 

Първозвани” откри официално ед-
ноименния си комплекс в местността 
Пчелина край Разград. Гости на съ-
битието бяха Великият Приор  на Ве-

Командерия  
„Св. Андрей Първозвани”  
откри новия си комплекс

лик Приорат България Н. Пр. Румен 
Ралчев, Великият Секретар Хермина 
Георгиева, Великият церемониалмай-
стор и Командер на Командерия “Цар 
Калоян” Варна – Николай Бинев, Ко-
мандерите на Командерии “Одесос” 
Варна – Станимир Петков, “Св. Ни-
колай” Русе – Александър Сабанов и 
“Св. Лазар Български” Габрово – Бо-
гомил Петков, Рицари, Дами и пос-
туланти от Командериите във Варна, 
Габрово, Русе и Разград. На събора 
бяха приети четирима нови постулан-
ти в Командериите “Св. Андрей Пър-
возвани”, “Одесос” и “Цар Калоян”. 
За особени заслуги към Командерия 
“Св. Андрей Първозвани” с Диплом 
за признание II-ра степен бяха на-
градени братята Стефан Томов, Вла-
димир Бонев, Йордан Тачев и сестра 
Руска Вътева.

Великият Приор Румен Ралчев 
поздрави Рицарите и Дамите от Ко-
мандерията в Разград с новата придо-
бивка и запозна участниците в събора 
с предстоящите събития в календара 
на Велик Приорат България до края 
на годината.  nnDnn

сестра Руска Вътева, DTJ

26.04.2013г.
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КОмАНДЕРИИ

В съботата на Шестата седмица 
от Великия пост, когато Църк-
вата спомня извършването 

на най-голямото чудо от Спасителя 
- възкресяването на четиридневно по-
чиналия Лазар габровските тампли-
ери  почетоха паметта на  Свети Лазар 
Български.

Командерът Богомил Петков въ-
веде в длъжност Канцелер на Коман-
дерията. Бяха приети двама Посту-
ланти.Доклад на тема “Възкресение 
Лазарово-Лазаровден” изнесе посту-
лант Ивелина Йосифова.

В качеството си на Командер  на 

Командерията Брат  Богомил Петков 
връчи поредното дарение на Иници-
ативен комитет по построяването на 
храм в с.Дебел.

По време на церемонията Брат 
Димитър Ангелов беше награден с 
Диплом за вярна служба, а с Диплом 
за признание бяха отличени Рицари-
те Николай Налбантов, Никола Гър-
ков и Христо Здравков.

Гости на събитието бяха Великият 
Секретар Хермина Георгиева, Вели-
кият Церемониалмайстор Николай 
Бинев, Командерите  на Командери-
ите  “Св.Иван Рилски” София - Иван 

Дочовски и “Св Андрей Първозва-
ни” - Денчо Бояджиев, Рицари, Дами 
и Постуланти от Командерии  “Св. 
Иван Рилски”, “Св Андрей Първозва-
ни” и “Цар Калоян”.

Сестра Хермина Георгиева пред-
стави предстоящите мероприятия от 
календара на Велик Приорат  Бълга-
рия до края на годината.

Архитектурно-етографски ком-
плекс “Етъра” беше домакин на  там-
плиерите от  Командерия “ Св.Лазар 
Български” .

Събор на Командерия  
„Св. Лазар Български” 

27.04.2013г.
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Събор на Командерия  
„Св. Димитър” 

17.05.2013г. 

КОмАНДЕРИИ
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Участие на Командерия  
„Княз Борис I”  
в „Да изчистим България

Брат Калоян джамбазов KCTJ

За трета поредна година, рицарите и дамите от командерия “Княз Борис” се включиха в националната кам-
пания на БТВ “Да изчистим България за един ден”. Избран бе район в близост до кв. Факултета.  Съвмест-
но с живущите от бл.12 в кв. Красна поляна - първа част бяха събрани над четиридесет чувала с боклуци.

КОмАНДЕРИИ
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„Св. св. Константин и Елена”
30.05.2013г.

КОмАНДЕРИИ
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ХРИсТИяНсКО пОКлОННИчЕсТвО

Манастирът на Рицарите на 
Христос е един от най-за-
бележителните паметници 

в Португалия. Кацнал на върха на 
хълма, който се извисява над град 
Томар и се състои от сгради и руини, 
датиращи от римската епоха до 18 
век. Те дават впечатляваща представа 
и за различните периоди в историята 
на португалската архитектура.

Освен изключителните художест-
вени елементи, които могат да се ви-
дят в манастира, през годините тук са 
идвали и за по-кратко или по-дълго 
забележителни личности. Сред тях е 
основателят на Томар - Магистърът 
на Ордена на тамплиерите в Порту-
галия Гуалдим Паиш и Хенри (Енри-
ке) Мореплавателя. 

След създаването на ордена в 
Йерусалим през 1118 г. от Юг дьо 
Пайен от  орден с отбранителна цел 
той скоро се превръща във важен 
елемент от стратегията за запазване 
на християнското господство в Из-
тока. Орденът се разраства бързо, 
особено на запад, където военните 
му функции вървели ръка за ръка с 
обработването на земята от командо-
риите или монашеските домове,  въз-
никващи в цяла Франция. С падането 
на крепостта "Св. Йоан от Акра" през 
1291 г. и последвалото поражение и 
изоставяне на Кралство Йерусалим, 
тамплиерите се съсредоточават пре-
димно върху администрирането на 
приходите от множеството си владе-
ния. 

Единствено в Португалия и Ис-
пания тамплиерите продължават во-
енната си дейност. Има данни, че в 
периода около 1120-та г. тамплиери-
те очевидно все още участват в битки 
в региона, познат тогава като Конда-
до Портукаленсе (графство Португа-
лия). Съществуват документи за ре-
гистрация на направеното през 1128 
г. от Тереза Леонска дарение на зе-
мите на Соре заедно със стар замък, 
който тамплиерите обновяват, както 
и за различни дарения от сина й - 
крал Алфонсо Енрикеш  през 1143 
и 1159 г. През 1145 г. баджанакът на 
Алфонсо Фернао Мендеш дарява 
замъка Лонгройва на ордена. По-
мощта на монасите-воини се оказва 
безценна по време на завладяването 
на Сантарем през 1147 г. Великият 

Томар
Португалското правителство предложи на ОSMTH 
безвъзмездно да получи едно крило от замъка в Томар, 
където всеки Велик Приорат ще стопанисва част от него. 
Това е особена привилегия, тъй като замъкът в Томар се 
приема за бастион на тамплиерството, оцеляло и след 
гоненията на тамплиерите във Франция.
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ХРИсТИяНсКО пОКлОННИчЕсТвО

магистър Уго Мартинш, ръководил 
по това време ордена, е  наследен от 
друг португалец - Гуалдим Паиш. 

Междувременно тамплиерите 
разширяват владенията си в страната. 
Основават църкви в Ега и Рединя и 
замъци в Помбал, ТОМАР и Алмо-
рол. Около 1250 г. орденът притежа-
вал земи в цяла централна и вътреш-
на Бейра.  Така през 12 век рицарите 
тамплиери получават целия днешен 
град Томар като част от дарението 
"Ceras Term" (1159 г.). 

След избиването на рицарите 
тамплиери в Париж пред храма Нотр 
Дам през 1314  на практика  Орденът 
е унищожен.

Положението в Португалия се 
оказва по-различно. След  получава-
нето на  папското  "Regnum in Coelis" 
от 12 август 1308 г., крал Диниш оче-
видно не бърза да започне необходи-
мите процедури.  Създаденият в тази 
връзка трибунал в състав епископ на 
Лисабон Жоао и доктор по право 
Жоао дос Лейш не намира нищо за-
служаващо осъждане. Нарежданията 
на папата, все пак,  трябвало да се из-
пълнят и на 27 ноември 1309 г. най-
после е издаден кралски указ, с който 
се разпорежда цялото имущество на 
тамплиерите да бъде поставено под 
опеката на короната, но да остане 
"суспендирано". Крал Диниш и крал 
Фернандо ІV Кастилски се споразу-
мяват, че ако се налага орденът да 
бъде разпуснат, имуществото на там-
плиерите ще остане "резервирано".  
Същата политика възприема и ара-
гонският крал през 1311 година.

На мястото на разпуснатия ор-
ден крал Диниш основава Ордена 
на Христос, който става приемник 
на предишния орден. Тогавашният 
папа Йоан ХХІІ дава съгласието сиза 
това  с папска була "Ad ea exquibus" 
от 13 март 1319 г. Така всички ри-
цари и цялото имущество на пър-
воначалния орден се прехвърлят на 
новосъздадения Орден на Христос, 
който установява главната си кварти-
ра в замъка Кастро Марим в Алгарве. 
През 1357 г. седалището на ордена 
се  премества в замъка в Томар - там, 
където започнало всичко. 

Прехвърлянето на имуществото 
на тамплиерите на Ордена на Хрис-
тос ►
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(и на Ордена на Монтеса в Арагон) оз-
начава, че дейностите на предишния 
ордеан могат спокойно да продължат 
в Португалия. Военният Орден на 
Христос (Ordo Militiae Jesu Christo) 
има същият смисъл като първоначал-
ния Орден на Храма  (Comilitionum 
Christi) -  с други думи Рицарите на 
Христос са същите като рицарите, 
споменати във въведението на Устава 
на тамплиерите, изготвен от Съвета в 
Троа. Аналогично, монасите носели 
същите одежди и отличителни зна-
ци - кръстът потент (cross potent) бил 
съвсем малко изменен, като в него 
бил вписан бял гръцки кръст. По-къс-
но краищата на кръста са изменени и 
се създава закръгленият (cross pattée) 
или всеизвестният Кръст на Христос. 
С Мануел І начело на Ордена, Кръ-
стът на Христос скоро става сино-
ним на монархията и заедно с крал-
ския отличителен знак - армилярната 
сфера (небесният глобус) е включен 
в португалския държавен герб. Така 
основаването на Ордена на Христос 
се превръща в повторно основаване 
на Ордена на Храма. За разлика от 
останалата част на Европа, именно в 
Португалия са взети най-необичайни-
те мерки, за да се запази имущество-
то на тамплиерите и да се продължи 
дейността на ордена. Членовете се 
подчиняват на Устава на цистерциан-
ците, а за магистър е назначен Жил 
Мартинш - Магистър на Ордена на 
Авиш. След смъртта му е решено 
монасите от ордена да изберат свой 
магистър. За духовен глава на Орде-
на на Христос е назначен Абатът на 
Алкобаса.

На 11 юни 1321 г. събранието на 
управителното тяло на ордена в То-
мар приема устава на още един ри-
царски орден - Орденът на Калатрава 
- който да служи като Устав на Орде-
на на Христос. Споровете по дисци-
плинарни и духовни въпроси трябва-
ло да се решават съгласно правилата 
на този устав. От 1417 г. (след като 
до този момент начело на ордена се 
изредили седем магистри) постът  се 
заема от членове на кралското семей-
ство, назначавани  от папата. Те съз-
дават нова длъжност - управител или 
администратор. Първият назначен по 
новата система е Хенри Мореплава-
телят, който според общоприетото 
мнение продължава тамплиерската 
философия, като оформя Ордена на 

ХРИсТИяНсКО пОКлОННИчЕсТвО
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Христос, така че да запази жив както 
рицарския,  така  и кръстоносния дух. 
Под неговото ръководство орденът 
започва това, което се оказва негова-
та истинска мисия - пътешествията за 
откриване и завоюване на Азия, фи-
нансирани със собствени средства на 
ордена.

През 1529 г., по време на царува-
нето на Жоао ІІІ, вътрешната органи-
зация на ордена, датираща от времето 
на крал Диниш, с нейните монаси - 
воини (или Milites Christi - Войни на 
Христос) и калугери, е реформирана 
и се създава строго монашески орден. 
Между рицари и калугери има ясно 
разделение, а орденът се превръща в 
съзерцателна, монашеска и напълно 
затворена структура, вдъхновена от 
Устава на Св. Бенедикт. Тези мащаб-
ни промени налагат изграждането на 
"нов" ренесансов манастир като раз-
ширение на средновековния манастир 
и крепост. Замъкът остава единстве-
ното доказателство за първоначална-
та военна цел на тамплиерите.

***

Томар като град  освен център 
на тамплиерите има участиев  много 
други важни исторически събития за 
Портругалия. Той изиграва централ-
на роля по време на революцията от 
1383-85 година.

Тук е първата битка между армии-
те на португалците и Кастилия. Кра-
лят на Кастилия лагерува в селището 
на път към обсадата на Лисабон. 

Томар е също мястото, където се 
срещат генерал Нуно Алвареш Пе-
рейра  и крал Жоао І. Оттук на 10 
август 1385 г. те тръгват направо към 
легендарната битка при Алжубарота. 
Между 1420 и 1460 г., при управлени-
ето на принц Хенри, сред крепост-
ните стени на тамплиерите се издига 
Манастирът на Ордена на Христос.

По заповед на принц Хенри е из-
граден замък за него, както и гробищ-
ната галерия и галерията за миене. 
Противно на всички очаквания, дон 
Мануел Щастливи  - велик магистър 
на Ордена на Христос - става крал на 
Португалия. Скоро след това Васко да 
Гама достига Индия по море (1498 г.) 
и свързва Европа с Изтока и с търго-
вията там.

ХРИсТИяНсКО пОКлОННИчЕсТвО
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Манастирът Свети Геор-
ги е една от най-уни-
калните и старинни 

обители в цяла България. Този 
забележителен паметник на кул-
турата се намира в град Поморие 
и е единственият действащ мъжки 
манастир на територията на Юго-
източна България. Именно това е 
една от основните причини да е 
толкова почитан и да се е превър-
нал в известна туристическа дести-
нация в България и задължителна 
спирка на всички летовници и 
туристи дошли на почивка в По-
морие.Пълното име на манастира 
е “Свети Великомъченик Георги 
Победоносец”. Обителта е от из-
ключително важно значение за 
България, както заради безценната 
си историческа стойност, така и за-
ради духовната подкрепа и помощ, 
които манастирът е оказвал на ту-
кашните жители през периода на 
Възраждането, а и след това.

В древния Анхиало /Поморие/ 
християнството прониква още в края 
на І век. Според Преданието св. апос-
тол Андрей, на път за Киев, минава 
през черноморския град, тогава голям 
административен и пристанищен цен-
тър в границите на Римската империя. 
По времето на император Диоклециан 
/284 - 305/ от Фригия на Балканския 
полуостров  идва света Себастиана, ко-
ято проповядва в Анхиало и околните 
градове. По това време Анхиало вече 
е църковен център. Въпреки гонени-
ята, още от ІІІ – ІV век има сведения 
за епископи на града.През V – VІ век 
Анхиалската църква е провъзгласена за 
архиепископия. Християнството вече е 
официална религия на Източната Рим-
ска империя – Византия. Преданието 
сочи, че през VІІ век на това място вече 
съществува храм или манастир, пос-
ветен на великомъченик Георги. При 
хан Крум в 812 г. Анхиало е превзет от 
българите, а по-късно, след Покръства-

нето, към 894 г. е създадена българска 
църковна организация. От края на ХІІІ 
век Анхиалският епископ е почетен със 
сан митрополит.

С нахлуването на османските турци 
в България обителта на св. Георги веро-
ятно е разрушена и запустява. Времен-
но предаден на византийците, градът 
отново е християнски до месец март 
1453 г., когато е превзет окончателно 
от турците. Над Анхиало пада дългата 
нощ на османското владичество.

 Към края на ХVІІІ век в Анхиало 
се заселва турчинът Селим бей, съз-
давайки голямо феодално владение – 
чифлик. По предание беят страдал от 
тежка неизлечима болест. Една нощ 
неговият ратай дядо Нено сънува, че 
в чифлишкия двор тече извор с чудо-
творна вода. Нено не обърнал внима-
ние на съня, докато не започнал често 
да му се явява красив момък, яздещ бял 
кон – свети Георги. Разтревожен от 
съновидението, ратаят разкопал тайно 

мястото и открил мраморен ба-
релеф на свети Георги. В същия 
момент от самото място започна-
ла да извира вода. Благочестивият 
Нено разказал всичко на госпо-
даря си и у чифликчията се по-
явила надежда за изцеление. По 
поръка на своя ратай, Селим бей 
повикал владиката на града, който 
му прочел молитва и го поръсил 
с водата от аязмото. С животвор-
ното действие на извора Селим 
бей бил чудесно излекуван. Вдъх-
новен от чудото, той се покръс-
тил с цялото си семейство, приел 
християнската вяра и построил 
малък параклис. Така Селим бей 
поставил началото на днешната 
света обител. След време, според 
преданието, той овдовял, приел 
монашество и станал първият 
игумен, на манастира. Целият си 
имот от 3 800 декара земя подарил 
на светата обител.

 През 1856 г. е изграден нов 
храм, а старият остава и до днес под 
неговия покрив. Заедно с новите по-
стройки е издигната и 20-метрова кула 
– камбанария (1966 г.). В манастира днес 
се съхраняват много ценни образци на 
иконографското изкуство от ХVІІІ и 
ХІХ век. Храмовата икона е рисувана 
от анхиалеца Темистокъл Диамандопу-
ло Зограф.

 И до днес всяка година на 6 май 
ежегодно се отслужва тържествена ар-
хиерейска св.Литургия и поклонение. 
Празникът е съпътстван от тридневен 
панаир, на който се стичат богомолци 
и търговци от цяла Тракия. Поморий-
ският манастир “Св.Георги” е един от 
най-почитаните манастири в Източна 
България. Храмовият празник 6 май е 
празник и на град Поморие.За покло-
нение в Поморие са Мощите на св. мъ-
ченица Татяна св. ВМЧК Пантелеймон, 
св. ап. Варнава св. Лазар Кипърски .

nnDnn

Мъжки манастир  
“Св. Георги Победоносец”

Поморие

ХРИсТИяНсКО пОКлОННИчЕсТвО

сестра Юлия Николова, DCTJ
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Израел ни посреща както ви-
наги – със сдържана любез-
ност, но и с топлина в по-

гледа. Граничните офицери задават 
обичайните въпроси – за целта на 
посещението ни, къде ще отседнем, 
за колко време ще сме в страната, има-
ме ли приятели или познати тук. Все 
неща, свързани със сигурността, в това 
неспокойно кътче на Близкия Изток. 
Ние сме свикнали – все пак за четвърти 
път минаваме през тази процедура, за 
разлика от повечето пътуващи около 
нас, които гледат малко странно. Така 
или иначе – всички преминават през 
контролите и се озоваваме в залата за 
пристигащи на летище Бен Гурион в 
Тел Авив. Вероятно единственото ле-
тище с огромен фонтан в средата на 
залата, по нищо не личи, че държавата 
има проблем с водата.

След около 30-минутно пътуване 
вече сме в центъра на града. Настаня-
ваме се в хотела и веднага излизаме на-
вън. Въпреки че е почти среднощ, гра-
дът е пълен с живот. Улиците се смеят 
с гласа на младежите, които вървят на 
групички и се поздравяват едни други. 
Създава се впечатлението, че всеки по-
знава всеки, никой не отказва покана за 
питие или просто за разговор покрай 
заведенията на тротоарите. Въпреки 
оживлението не се чуват крясъци или 
високи разговори, всичко е спокойно. 

На следващата сутрин сме на стана-
лата “традиционна” вече първа разход-
ка край морето. Тел Авив е разположен 
по крайбрежието на Средиземно море, 
ако тръгнете в западна посока, неиз-
бежно ще стигнете до брега. Той се 

явява своеобразен ориентир – винаги 
градът ви е от едната страна, няма как 
да се изгубите. Още повече, че имате 
прекрасна гледка и в двете посоки по 
брега, сиреч – основните булеварди 
и квартали на града са ви пред очите. 
Крайбрежието е асфалтирано, с алеи за 
колоездачите. То се простира от север-
ната си част, където е пристанището, до 
южната част – там, където лежат Яфо и 
старата част на града, заедно с останки-
те от крепостните укрепления. Въпре-
ки ранния час /около 8.00/ трафикът 
е натоварен. Колите вървят и в двете 
посоки по широкия булевард, чуват се 
неизбежните подсвирквания на такси-
метровите автомобили. /В Израел так-
симетровите шофьори сами си търсят 
клиенти, като подсвиркват с клаксони-
те, когато видят хора в близост до плат-
ното/. Между другото – няма никаква 
разлика в цените на отделните автомо-
билни компании, всички возят на една 
и съща тарифа. И независимо от часа, 
не чакате повече от 30 секунди за такси 
на тротоара. Естествено – можете да си 
поръчате такси и по телефона, но няма 
никакъв смисъл.

Денят е хубав, слънцето вече е из-
гряло и температурата е наближила 
приятните 18 градуса. В София е сту-
дено и дъждовно, но тук, въпреки че 
е началото на април, е вече истинска 
пролет. Откъм морето духа вятър и 
вълните са доста големи. Разхождаме 
се на юг, в посока към Яфо. Целта ни е 
едно от интересните места в Тел Авив 
– т.нар. Стара гара. Действително, това 
е бивш гаров район, с чакалня и стари 
сгради, които са служили за складове. 
Товарни рампи и стари коловози. От-

пред – вагон и локомотив от миналите 
времена. От това място са се товарели 
стоките, пристигащи с корабите по 
морето и са тръгвали за вътрешността 
на страната. Всичко изглежда напълно 
автентично, дори се носи съвсем от-
четлива миризма на машинно масло и 
грес. Само че … всички постройки са 
превърнати в модерни магазини и бу-
тици. На малкия гаров площад са раз-
положени две бистра, където можете 
да хапнете вкусно и да опитате местна-
та бира. По пейките вече са насядали 
хора, гонят се деца с кученца. 

Разхождаме се в района и се от-
правяме обратно назад. Преминава-
ме покрай малък паметник. Неволно 
се зачитам в надписа и усещам как 
настръхвам. Близкият Изток безапе-
лационно напомня за себе си. Това 
място е място на смърт. Преди годи-
ни тук е имало открита дискотека. От 
близката джамия излиза атентатор, 
опасан с бомби. Смесва се с нищо не-
подозиращите младежи и се взривява. 
Загиналите са десетки, имената им са 
издълбани върху камъка. И в този мо-
мент се сещам за един стар разговор с 
наши приятели от Израел. Те казаха, 
че почти няма семейство, което да не е 
изгубило близък човек – било в атен-
тат, било във военни действия. Тогава 
ми се стори странно, но сега…

Отправяме се към пазара на Тел 
Авив. ►

Йерусалим –  
едно изкачване към бога

Брат светлозар стефанов, KCTJ
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Отляво остават модерните кули на 
Търговския център, заедно с бизнес-
сградите от стъкло и метал. Пресича-
ме площада на автогарата и сме в паза-
ра. Очаквам да видя нещо подобно на 
Женския пазар в София, разхвърляни 
боклуци и бъркотия. Нищо подобно – 
сергиите са чисти, отрупани с какво ли 
не. Плодове и зеленчуци /доста от тях 
ми изглеждат абсолютно непознати/, 
сладкиши и ядки, различни сирена /
преброих над 50 вида/, скари, месни 
продукти, фурни за хляб и гевреци, 
щандове за риба и маслини. Спокойно 

можеш да си купиш каквото ти се по-
иска, дори и прясна италианска паста, 
приготвена пред очите ти. Малко по-
нагоре следват сергиите за различни 
дрънкулки /неизбежни за този район, 
пък и за кой ли друг?/, козметика, дре-
хи, битова химия, обувки и какво ли 
още не. Глъчката е невъобразима, все-
ки подвиква и те кани да се отбиеш. 
Дори само да погледнеш към сергията 
и вече търговецът ти подава нещо да 
опиташ. Включително и подправките 
– жената, която ги продаваше, излезе 
отпред и ни сипа в шепите последо-

вателно по една щипка от десетина 
различни вида. Екзотика!

В следобедните часове се връщаме 
към центъра. Тук не липсват МОЛ-
ове. Това са едни от любимите места 
за разходка на повечето от жителите на 
Тел Авив, независимо от възрастта им. 
В МОЛ-а можеш да си купиш всичко, 
можеш да поседиш на хладина (през 
лятото температурите навън достигат 
около 50 градуса по Целзий), можеш 
да хапнеш в някое от десетките бист-
ра или просто – да позагубиш време. 
Тук криза няма, магазините са пълни с 
хора, ресторантите също, почти всеки 
носи по някой и друг плик с покуп-
ки. Подвиквания не се чуват /както на 
пазара/, но всеки от търговците е без-
крайно любезен. За сетен път се уве-
рявам, че търговията е измислена по 
тези места. Влезеш ли в магазин – ти 
си господарят там. Думата “няма” не 
съществува. Ако нещо, което търсиш, 
липсва в момента, незабавно те питат 
за адрес, на който да ти го изпратят. 
Не е задължително и да го плащаш – 
можеш да уредиш сметката с куриера. 
И всеки е готов да ти направи някаква 
отстъпка от цената. Естествено – из-
дават ти и фактура, за да си осребриш 
обратно ДДС-то на летището. 

После сядаме да хапнем. Серви-
тьорите се движат почти на бегом, 
храната е тип Средиземноморска /
разбирайте – Италианска/. Почти 
навсякъде се предлага и Балканско 
сирене. В Израел има над 100 произ-
водители на т.нар. българско сирене. 
Благородно злорадствам – вкусът му 
далеч не е като нашия. Но останалата 
част от храната е превъзходна.

На следващия ден с кола под наем 
се отправяме към Йерусалим. Пътят 
отнема около 40 минути, магистралата 
е “немски тип”, без нито една дупка 
или неравност. Вечерно време някои 
от магистралите са осветени от улични 
лампи, захранвани от електричество, 
добито от специална система под ас-
фалта. Вибрациите на автомобилните 
гуми се превръщат в ток. Сега обаче е 
около 9 часа преди обяд и системата 
не работи. Трафикът е лек, пътува се 
приятно. Забелязвам, че телените за-
граждения, разположени по протеже-
нието на магистралата преди години, 
сега липсват. Липсват и въоръжените 
войници. Явно вече няма “злосторни-
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ци”, които да хвърлят камъни по пре-
минаващите коли. (За сметка на това 
обаче в градовете – по улиците и в ма-
газините, можете да видите момчета и 
момичета, дори и в цивилни дрехи, но 
с автомати през рамо. Армията е на-
всякъде – в заведенията ив МОЛ-овете. 
Пълнителите са сдвоени с тиксо и се 
вижда, че са с бойни патрони. Създава 
се смесено настроение – едновремен-
но на притеснение, но и на чувство за 
сигурност).

В момента обаче пътят ни води 
към Свещения град. На нас ни е за 
шести път, за разлика от приятелите 
ни, които са “новобранци”. Въпреки 
очакването за нещо познато, градът 
отново ни изненадва – разхвърлян 
по хълмовете отсреща, в сутрешна-
та мараня изглежда някак призрачно. 
Неволно си представям, как преди 
векове рицарските армии на кръсто-
носните походи, изнурени от жегата 
и пустинните преходи, са гледали към 
мощните крепостни стени. Отпред 
хълмовете като че ли са живи, възду-
хът трепти и всичко се слива – сгради 
и дървета – в една приказна феерия. 
Старият град също е на хълм, опасан 
от крепостната стена. В Йерусалим не 
можеш просто да “отидеш”. Тук се из-
качваш – към мястото на стария Храм 
и към Бога. Поклонението не е просто 
туристическо пътуване. То е пречист-
ване, сливане с божественото. Затова 
хората не отиват в Йерусалим, пра-
вилният израз тук е: “Да се изкачим в 
Йерусалим”.

Влизаме през една от портите и се 
озоваваме на малък площад. Вдясно 
е т.нар. Западна стена, или Стената на 
плача. Това е подпорна стена от вре-
мето на Втория Йерусалимски храм. 
И сега, както и тогава, това място е 
най-свещеното в юдаизма. Стената е 
построена от Ирод Велики в запад-
ната част на Храмовия хълм и служи 
за негова опора. След като римляните 
разрушават Втория храм през I век сл. 
Хр., от комплекса остава единствено 
тази стена. Между огромните камен-
ни блокове вярващите слагат лист-
чета с молитви и желания. Смята се, 
че Господ минава покрай това място 
и чете молбите на хората.  Отляво на 
стената се намира голяма синагога, в 
която има библиотека и училище. По 
принцип вътре не пускат, но ние има-
ме някакъв странен късмет и влизаме. 

Дори успяваме да направим няколко 
снимки. Библиотечни шкафове, четя-
щи равини и, естествено – мястото на 
свитъците на Тората. За съжаление не 
е час за молитва и свитъците са затво-
рени зад завесите. 

От другата страна на Стената на 
плача е Куполът на Скалата. Твърди 
се, че от това място към небето се е 
възнесъл Мохамед. Куполът не е джа-
мия, както повечето хора мислят, а 
светилище. Покрит е със злато и е в 
близост до действащата джамия Ал 
Акса. Мястото е свещено, тъй като 
тук се намира скала, наречена Осно-
вополагащия камък. Това е крайъгъл-
ният камък на Йерусалимския храм. 
На мястото на Купола преди него се 
е намирала Светая Светих на храма. 

Изглежда някак странно – на най-свя-
тото за евреите място има скала, която 
е свята и за мюсюлманите. В допъл-
нение ще посочим, че в Стария град е 
и Храмът на Божи Гроб, има също и 
арменска църква. Всички аврамически 
религии са тук, на едно място. Вероят-
но поради това всяка иска Йерусалим 
за себе си.

На хълма първоначално се е изди-
гал Соломоновият храм, или т.нар. Първи 
храм, построен според Библията от цар 
Соломон през X век пр. Хр. Разрушен 
напълно от НавуходоносорII през 586 
г. пр. Хр., той е възстановен като Вто-
ри храм през 536-515 г. пр. Хр., след 
завръщането на евреите от вавилон-
ския плен. Доста по-късно – през 19 г. 
пр. Хр. Ирод Велики започва голямо 
преустройство и разширяване, което 
завършва през 60 г. сл. Хр. Десет годи-
ни след това Вторият храм е напълно 
разрушен от римския император Тит. 
С това се преустановява практиката на 
жертвоприношенията в Храма, който 

момент е важен за юдейската тради-
ция. От тогава юдаизмът възприема 
практиката на открития култ, съсредо-
точен върху Книгата /култа в синаго-
гата/, вместо жертвоприношението в 
Храма. Понастоящем има евреи, кои-
то дори не посещават Хълма – за да не 
стъпват върху толкова свещено място. 
Тук обаче е джамията Ал Акса – тре-
тото по святост място за мюсюлмани-
те, след Мека и Медина. По време на 
мюсюлманските празници регионът е 
затворен за друговерци, поради съо-
бражения за сигурност. Днес се оказва 
такъв ден и не можем да влезем там. 
Остава ни само да сложим на главите 
си по една кипа /традиционната ев-
рейска шапчица/ и така “пременени”,  
да се докоснем до Стената на плача. 
Мъжете подхождат от лявата стра-
на, за жените е определено по-малко 
място от дясната. Това не е свързано с 
някаква дискриминация, просто рави-
ните са мъже и тяхно е задължението 
да се молят пред Стената. Неочаквано 
към мен се приближава един от рави-
ните, хваща ме за ръката и ме повежда 
към Стената. Пита откъде съм и като 
разбира, поставя едната ми ръка върху 
каменните блокове. После съвсем се-
риозно прочита молитва и ме благо-
славя. Мястото действително се смята 
за изпълнено с добра сила и святост. 
Обръщам се назад и виждам болнич-
на носилка на колелца. На нея лежи 
възрастна жена, поставена на системи. 
Около нея са близките й, виждат се и 
медицински лица. Всички са дошли 
направо от болницата, за да се помолят 
за здраве. В молитвата участват и лека-
рите. Изглежда ми странно, но пак се 
сещам за един минал разговор с един 
от равините. Той ми каза, че по време 
на войните не е ясно кой е доприне-
съл повече за победите – войниците, 
които са се сражавали с оръжие или 
равините, които през това време са се 
молили на Господ за успех. Същото 
мнение чух впоследствие и от светски 
лица, при това с високо обществено 
положение. Пълна симбиоза между 
т.нар. “набожни” и светската част от 
населението. Съотношението е 1:3, 
дори и в местния парламент.

Следващата ни цел е Храмът на 
Божи Гроб – най-святото за всеки хрис-
тиянин място. Но за това – в следва-
щия брой.  
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Човек не просто отива в 
Йерусалим, правилният 
израз е: “Да се изкачиш в 
Йерусалим”. Тук се из-
качваш – към мястото на 
стария Храм и към Бога. 
Поклонението не е просто 
туристическо пътуване. 
То е пречистване, сливане 
с божественото. 

ТАмплИЕРсКО пЕРО





ОРДЕНЪТ

Всеки от нас поне веднъж се е 
замислял върху това дали ид-
ваме от нищото и пак се връ-

щаме там и нима съществуването ни 
в интервала между нищото е толкова 
случаен и мимолетен. Нима човек е 
следствие на играта на случайности, 
плод на теорията на вероятностите 
и неговото съществуване служи само 
за оцеляване и усъвършенстване на 
вида. 

Свръх рационалното мислене на 
например атеистите ги отвежда до из-
вода, че вярващите в Бог са повярвали 
в него недоказуемо. Ако се замислим 
обаче, те също са повярвали в нещо 
недоказуемо и много по-абсурдно – 
случайността на живота и Мирозда-
нието. Човешкия опит ни показва, че 
всичко се появява като следствие на 
някаква причина, а тя пък е продик-
тувана от някаква логика. Нищо не 
се заражда и създава пред очите ни 
случайно, просто така, без причина 
и без цел. Напротив, нещата стават в 
резултат на нечие въздействие, нечие 
творчество и в този смисъл вярата в 
логиката на Творението е много по-
рационална и правдоподобна. Ето 
защо, противно на общоприетото, 
липсата на вяра в Бог е нещо ира-
ционално и необусловено от опи-
та. Убеждението, че човек се ражда 
по волята на двамата си родители и 
след смъртта безвъзвратно и завина-
ги престава да съществува, води до 
идеята за безмислието и празнотата 
на живота, поради което единствена-
та цел са удоволствията. Този подход 
и начин на мислене, кара хората да 
се отъждествяват само и единствено 
с телата си – най-осезаемия и на-
трапчив инструмент за удоволствия. 
Ето защо и мечтата за безсмъртие се 
свързва с безсмъртие на тялото. За 
да искаш обаче нещо да съществува 
вечно и неизменно, то трябва да бъде 
съвършено. Дали нашите тела не са 
само физически носители на истин-
ската ни съвършена същност.

В нашето ежедневие непрекъсна-
то по един или друг повод се употре-
бява думата душа, но колко вярват в 
съществуването й? Има наука за ду-
шата – психология, наука за лекуване 

на душата – психиатрия, но колко от 
занимаващите се с тези науки имат 
съзнание, че душата съществува? 
Затова и психиатрите не лекуват ду-
шата, а тялото с медикаменти. Ле-
карството за душата не са хапчетата. 
Според учението за душата тя се е 
развивала и усъвършенствала посте-
пено от минералното през растител-
ното до животинското царство, къде-
то се оформя така наречената групова 
душа. Тя може би представлява едно 
общо енергийно поле, съдържащо 
биологичния център на съответния 
вид или група, и най-вероятно нами-
ращо се на астрално ниво. Усъвър-
шенстването е продължило във все 
по-висши форми, за да се стигне до 
индивидуалната човешка душа. Раз-
ликата между същността на човека 
и животното е, че духът проявяващ 
се чрез груповата душа пребивава на 
астрално ниво, докато духът на чове-
ка се намира в него самия. Ето защо 
прераждането на човек в животинско 
тяло е невъзможно.

Независимо от някои различия, 
езотеричните учения в крайна смет-
ка свеждат всичко до закона за тро-
ичността и в унисон с него човек 
има триединна същност – дух, душа 
и тяло. Духът на човека трябва да се 
разглежда винаги не като безличен 
принцип, а като индивидуална, ос-
ъзнаваща себе си същност. Духът 
е задвижващото, моторно начало, 
причината на нещата и в езотери-
чен смисъл той съответства на при-
чинното и известно още като кауза-
лно тяло. Християнското понятие 
за душа съответства на астралното 
тяло, респективно астралния свят и е 
организиращото и оживяващо нача-
ло, свързващото звено между духа и 
тялото. Ето защо тя не е толкова без-
плътна като духа, нито толкова мате-
риална колкото тялото. Астралното 
тяло, което е енергийната същност 
на душата е носител на нашите чув-
ства, страсти и емоции. Преди него 
обаче най-близо до физическото 
тяло се намира етерното тяло, което 
е носител на виталните и регенери-
ращи жизнени сили.

Етерното и астралното тяло имат 

формата на физическото и могат да 
се отделят от последното а при по-
голямо уплътнение могат да бъдат 
и видяни. Различните видове тела 
съответстват в макрокосмически ас-
пект на аналогични светове или из-
мерения. Астралното измерение се 
дели на висше и низше. Като цяло 
астралното ниво е свят на идеи и там 
мисълта създава реалност. Астрални-
те същества имат тела сходни с тези, 
които са имали във физическия свят, 
но много по-еластични и ефирни. 
Низшето астрално ниво наподобява 
постоянно повтарящ се кошмар, тъй 
като съществата не притежават сила-
та и волята на материалното ниво, за 
да се откъснат от този кошмар. Духът 
тук е в плен на емоциите. Висшето 
астрално ниво наподобява света на 
сънищата на земята и мислите по-
раждат действителни промени. Зато-
ва душите могат да останат дълго тук, 
тъй като мислите творят действител-
ност и няма страдание. За сметка на 
това обаче те престават да еволюи-
рат.

Много е трудно да се отиде в ма-
териалния свят от низшето астрално 
поле. Съществуват редица изисква-
ния, за да може да се влезе в нашия 
свят. Някои успяват да се проврат, 
но те обикновено биват премахна-
ти, за да се върнат отново в низше-
то астрално ниво. Тези които все 
пак успеят да се задържат се раждат 
обикновено с аномалии. Известно 
време, след раждането си детето има 
спомени за астралното измерение от 
което е дошло. Съществува мнение, 
че астралното тяло се приспособява 
напълно към физическото на седем 
годишна възраст. След смъртта ня-
кои души мислят, че са още живи, 
тъй като в тях има остатъчна енергия 
от материалния свят и те продължа-
ват да се стремят към него. Този стре-
меж да останат тук се дължи обаче и 
на хилядите привързаности, на чув-
ствата, емоциите и мислите по време 
на смъртта. Трябва да мине известно 
време, за да може душата да осъзнае 
и приеме факта на смъртта. Едва то-
гава тя е готова да се придвижи към 
определеното й измерение. Както 

От материално  
към астрално
Брат Пламен лазаров, KCTJ
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споменах по-горе обаче, даже и да 
отиде във високия астрал, душата ако 
иска да се развива, трябва отново да 
се върне във физическия свят, който 
е създаден като поле за нейното усъ-
вършенстване.

Астралните същества могат да оти-
дат в духовния свят само чрез матери-
алния. За да осъществят това, те трябва 
да достигнат до осъзнатост и до непри-
вързаност към своите мисли и чувства. 
Това трудно може да стане в астрална-
та действителност, която е по-скоро су-
бективна и се управлява от емоциите и 
мислите. Във физическия свят е много 
по-лесно някакво обективно събитие 
да ни откъсне от умствените процеси 
или определени емоции, затова Бог 
е създал нашия свят за духовното ни 
развитие и усъвършенстване. Пътят 
към духовния свят минава през мате-
риалния и докато не научим неговите 
уроци и не постигнем самоосъзнаване 
и непривързаност, ние се връщаме тук 
отново и отново, чрез прераждане-
то. Обикновено прераждане и реин-
карнация (re – отново и carnis – плът 
или отново в плът) се отъждествяват, 
което е неточно. Необходимо е да се 
прави разграничение между тези две 
понятия. Реинкарнацията известна от 
системата йога се нарича аватара ( или 
спускане) и е плод на интензивна прак-
тика, която обаче не е довела до целта 
в един живот. Ето защо такава душа 
се реинкарнира и в следващия живот 
продължава своето развитие от там, 
където е спряла. Такива души в след-
ващата реинкарнация имат създадени 
благоприятни условия и средства, за 
да продължат пътуването си от точ-
ката, в която то е било прекъснато от 
смъртта. Така поредицата от реинкар-
нации води в един момент до достига-
не на целта – осъществяването на Аза 
на всички нива. Това са адепти, чий-
то желания са осъществени. Те нямат 
нови и не са задължени да извършват 
каквито и да е действия. Такива адепти 
са безсмъртни, защото смъртта засяга 
само тези, които имат карми. Когато 
тялото вече не служи на целите им, те 
се освобождават от него – доброволно 
връщат на природата изграждащите го 
физически елементи. 

За разлика от реинкарнираните 
преродените души са неосъзнати, 
не са се стремили към духовна тран-
сформация. Такива хора умират и се 
прераждат неосъзнати и тяхното съ-
ществуване е сведено до стремеж към 
комфорт и удоволствие. Еволюцията 
на душата като цяло довежда до ин-
дивидуалната човешка душа. Човеш-
кото тяло е дрехата, която обличаме 
при раждане и събличаме при смър-
тта. Човек обаче няма спомен за това, 

защото тези които заспиват преди да 
умрат остават заспали и когато се ро-
дят. Или хората умират неосъзнати 
и остават такива и по време на раж-
дането. Раждането обаче няма нищо 
общо със зачеването и с излизането 
от утробата. Раждането се осъщест-
вява тогава, когато се идентифици-
раме с определено тяло. Затова и се 
казва, че учителите и адептите не се 
раждат, а се появяват, защото те не 
се идентифицират с тялото в което 
пребивават.

По време на бременността най-
важния момент е образуването на 
мозъка, който е седалище на съзна-
телния ум. Когато това се случи ду-
шата вече разполага с инструмент за 
мислене и чувстване. Въпреки това 
несъзнателния ум доминира, защото 
съзнателния няма възможност да се 
занимава със сетивните възприятия 
и затова преживява несъзнателното 
по-интензивно. Когато детето се по-
яви обаче от утробата, то се докос-
ва до сила, която изтрива от душата 
всички спомени. Така са изтрити не 
само нашите спомени, но и спомени-
те свързани с всички наши действия. 
Така ние сме освободени от враждеб-
ността, от отмъщението, вината, уг-
ризенията на съвестта, които биха ни 
съпровождали в различните животи. 
Как иначе бихме отгледали детето си 
с любов, ако знаехме, че имено то ни 
е убило в предишния ни живот?

Има ли все пак прераждане или 
ние сме пеперуди еднодневки? Може 
ли да има доказателства в подкрепа 
на прераждането? Такива се съдър-
жат в редица изследвания, които са 
в експерименталното поле на парап-
сихологията. Бих могъл да посоча 
преживявания от типа на дежа-вю, 
регресии, прогресии, видения и съ-
нища, които са възприемани като 
спомени, предсказани и сбъднали се 
прераждания, телесни белези.

Съществуват и исторически све-
дения за прераждането. Индуизмът 
например вярва в прераждането на 
едно и също Аз докато според Буди-
змът се преражда не индивидуалната 
личност, а част от божествената, без-
лична същност. При Ведите преоб-
ладава чистата вяра в задгробния жи-
вот. В по-късните години се появява 
вече учението за самсара (колелото 
на преражданията).

В най-ранния юдеизъм е битувало 
вярването, че отвъдния свят е царство 
на сенките. По-късно под въздейст-
вие на други религиозно-културни 
влияния се промъква вярата, че в от-
въдния свят няма само мрачна безна-
дежност, но и блаженство и от тук се 

развива представата за ада и рая.

Учението за прераждането се до-
развива от Кабала, според която чо-
век се преражда докато достигне до 
своето освобождение.

Още преди събора в Никея 325 
г. е започнало преправянето или 
премахването на неразбрани места 
в Библията. След този събор вече 
официално е отречено учението за 
прераждането, а от църквата са били 
опълномощени коректори, които да 
коригират текстовете по начин уго-
ден на църквата. Така или иначе оба-
че е имало много въпроси над които 
“светите отци” са си “блъскали” гла-
вите, като например въпросите «ка-
къв е смисълът на страданията» или 
«защо благочестивият трябва да стра-
да, докато безбожника живее добре и 
безнаказано». 

Официалната християнска тео-
логия не приема учението за карма 
и прераждането, тъй като те пропо-
вядват самоизбавление, вместо спасе-
ние чрез Христос. Изниква въпросът 
защо църквата се бои толкова много 
от закона за кармата и прераждането 
и ги е анатемосала. От една страна 
Христос казва, че всеки трябва да си 
плати за стореното, от друга страна 
пък църквата проповядва разкаяние 
и даване на опрощение чрез нейните 
служители. 

Все пак църквата не е могла да из-
бегне напълно от кармичния закон, 
защото според догмата за първород-
ния грях ние трябва да изкупуваме 
вина, която не идва от настоящия ни 
живот. Според философията на пре-
раждането обаче, първородния грях е 
кармична обремененост, която дона-
сяме със себе си в земния си живот.

В молитвата “Отче наш” Исус 
Христос ни е завещал: “Прости ни 
дълговете, както и ние прощаваме на 
нашите длъжници.” Негови са още и 
думите: “Не съдете, за да не бъдете 
съдени.”

Логично е че за това което сме 
причинили на някого можем да по-
лучим прошка само от него. Естест-
вено е ако не съдим, да очакваме 
милосърдието и нас да не ни съдят. 
Църквата обаче е приела роля на оп-
ростител на греховете, стига някой да 
се покае. Така само че пострадалия е 
лишен от възможността да достигне 
до извисената и не по-малко пречист-
ваща идея за прошката. Прощаващия 
е достигнал много по-високо ниво на 
самосъзнатост, отколкото разкаялия 
се, носещ тежестта на вината.

nnDnn
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Гърция е страната на т. нар. 
“класически дух “ с неговия 
вкус към реда и хармонията, 

чувството за равновесие, философи-
ята, риториката, изкуството и не на 
последно място храмовете, мистери-
ите и посветените. Това е истинската 
душа на Гърция. Тя е скрита в свети-
лището на Юпитер-Зевс на Олимп, 
на Церера-Деметра в Елевзин, на Ар-
темида в Аркадия, на Афродита-Вене-
ра в Коринт и на слънчевия Аполон 
в Делфи, чиято Светлина освещавала 
всички светилища на Богове и Боги-
ни намиращи се на тази древна земя. 

места, където Търсещите можели да 
получат Светлината, а Жреците да 
изучават природата на сакралния, 
божествен Логос, за да я споделят и 
съобщят след това на достойните, на 
онези, които се подготвяли да бъдат “ 
действително блажени “- посветени-
те в Мистериите, стремящи се към “ 
истинската Светлина '”, която озаря-
ва непрогледния Мрак и неосезаемо 
и незримо с блясък изпълва умовете 
безоки.

Истинското и истинно зрение не 
се осланя на “плътските очи “ и в този 
смисъл то е апommatos - “безоко”, 

сиреч “око на душата“, просветлено 
от Божествената светлина. Ето защо, 
както духовната слепота е следствие 
от невежия ум потопен в сферата на 
профанното, така и “вътрешното 
око”, може да “прогледне“, ако бъде 
“очистено “ от грозотата, невежество-
то и порока.

С пълна сила тези “правила“ на 
духовното строително изкуство са 
били стриктно спазвани в мистерии-
те на Елевзин, за които се предпола-
га, че са възникнали около VI в. пр. Р. 
Хр., вероятно пренесени от египетски 
колонизатори под формата на пре-

Посветителските 
мистерии от древността
Гърция

ТАмплИЕРсКО пЕРО
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клонение пред Изида като Деметра-
Церера. За съжаление не разполагаме 
с подробни сведения за  тях, но от 
малкото, което знаем, достигнало до 
нас чрез Платон, научаваме, че те се 
разделяли на две части - Малки и Го-
леми.

Малките мистерии са били посве-
тени на мита за Персефона, дъщеря 
на богинята Деметра, покровителка 
на земеделието, отвлечена от Хадес, 
владетеля на подземното царство. 
Техният скрит смисъл е свързан с 
душата на посветения, който преодо-
лявайки в себе си ужасите на своето 
собствено “ подземно царство “ - дъл-
бините на несъзнаваното - се изпълва 
със Светлина изискваща от него да 
бъде “чист и прекрасен“ в сърцето си, 
защото духовността, която получава и 
носи в себе си може при определени 
условия да бъде превърната в “мрак и 
тъмнина“. Тогава неговото “око“, т. е. 
начинът, по който възприема битието 
ще бъде “ нечисто “, а оттук и всич-
ки негови помисли, слова, познание 
и дела, тяло и живот, няма да бъдат 
светли и добродетелни.

Не случайно древните посветени 
са учели, че след смъртта душата се е 
озовавала в “горния свят”, в койтo е 

пребивавала преди раждането си на 
тази земя. На престоя и на земята те 
гледали като на кратък, извънредно 
важен междинен етап за нетленното 
себесъзнание на “Аз“-а, което със-
тавлявало същинския Човек. Твърдо 
застъпвали схващането, че ако посве-
тения не се издигне над невежеството, 
покварата и глупостта още по време 
на земния си живот, то и след прину-
дителната по силата на природните 
закони физическа смърт, той и в но-
вото за него състояние на себеосъзна-
ването си остане вътрешно “ тъмен “, 
противно на твърденията на невежата 
тълпа, която считала, че независимо 
от начина си на живот, душата ставала 
по-добра, по-умна и по-съвършена, 
когато преминела отвъд. Напротив, 
мистериите разкривали на имащите 
дял в тях, че за “ тежките и покварени 
“ души, лишени по собствена воля от 
Любов и Светлина, били достъпни 
единствено онези нисши сфери на 
невидимото, които древната тради-
ция е наричалa

Крайбрежни царства

Този, който е бил посветен в Малки-
те мистерии е получавал названието 
“мист“, т. е. човек, който дири Ис-

тината, защото такава е повелята на 
неговото сърце, а именно - да бъде 
въведен в Тайнствата чрез отхвърля-
не на неверието, усилване на вярата,  
отслабване на порока,  приобщаване 
към добродетелта, премахване на не-
знанието и увеличаване на знанието 
относно това какво се извършва в 
тайнството на Просветлението.

От своя страна Големите Мисте-
рии са посветени на Деметра-Церера 
-майката на Персефона, която прис-
тига в Елевзин, за да търси своята от-
влечена дъщеря. Те символизирали 
възраждането на духовното в човека 
и разкривали на посветените не само 
обикновените, но и директните мето-
ди, чрез които човек можел да осво-
боди от оковите на материалното сво-
ята божествена природа. За стоящите 
извън Храма профани вероятно мис-
терията е била наистина само символ, 
но за тези, които са били инициира-
ни тя е представлявала Тайнство, чрез 
което се е осъществявало не символи-
чен, а реален преход на трансцендент-
ната реалност в действителността. 
Като такова, тайнството нито е било 
видно от всички, нито било постижи-
мо от всички. От малкото, което ни 
е известно научаваме, че церемонията 
се е водела от жрец и жрица,

Рисунка с Елевзински божества и жреци, червенофигурна вазопис от Куме, Южна Италия, IV в. пр. Хр.
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направляващи инициацията, 
мъж и жена, носещи факел, 
посветен в ролята на вестител 
и двама души обслужващи ол-
тарното пространство, около 
което били струпани много 
хора с по-ниска степен на пос-
вещение. Според Порфирий, 
жрецът е изобразявал Деми-
урга или Твореца на света, 
носещите факела - Слънцето, 
обслужващите Олтара - Лу-
ната, вестителя - Хермес или 
Меркурий, а всички останали - 
безкрайното множество малки 
звезди по небесната шир.

Като цяло мистериите от 
Елевзин са преживели много 
други и са съществували поч-
ти до 4 в. сл. Р. Хр. , когато са 
били забранени от император 
Теодосий Велики, който в сля-
пата си ярост разрушавал всич-
ко, което не отговаряло на мер-
ките на новата вяра. Мистерии, 
за които Цицерон обичал да 
казва, че те учат не само как да 
се живее, но и как да се умре, а 
Сократ от  своя страна направо 
отказал да бъде посветен в тях, 
защото добре знаел, че строги-
те правила на Ордена впослед-
ствие ще изискат от него да 
мълчи и съществува, вместо да 
говори и да съществува.

Особено внимание бих искала да 
обърна на учението на Питагор, кое-
то има огромно значение, защото не-
говата философска школа всъщност 
е представлявала в известна степен  
поредица  от  последователни пос-
вещения, през които са преминава-
ли учениците от различни степени 
преди да бъдат допуснати до лично 
общение с Учителя. Как е ставало 
това научаваме от Авъл Гелий, който 
ни разказва, че отначало Питагор е “ 
припознавал “ своите ученици като 
съдел за характера им по вида на ли-
цето, външния им вид и структурата 
на тялото им. Т. е. той прилагал фи-
зиогно-мическото изкуство, чрез чи-
ито мерки разпознавал склонностите 
и откривал даденостите на хората по 
чертите и изражението на лицето 
и по вида и държанието на цялото 
тяло. Ако везните натежавали в полза 

на кандидата, той би-
вал приет в школата и 
започвал своето обуче-
ние с минимум две го-
дини мълчание. Можел 
единствено да слуша 
всичко, което изрича-
ли другите, но нямал 
право нито да пита за 
недоразбраното, нито 
да се опитва да тълкува 
чутото. Ето защо но-
воприетите ученици се 
наричали “акустици” 
, т. е. слушатели. Едва, 
когато овладеели до 
съвършенство силата 
на безмълвието, на тях 
им било разрешавано 
да разговарят, да питат, 
да записват чутото и да 
изразяват своите ми-
сли. През този период 
от своето обучение те 
се наричали “математи-
ци”, защото започвали 
да изучават и осмислят 
такива дисциплини 
като геометрия, музика, 
риторика и др. Послед-
ната степен носела на-
именованието “физи-
ци” тъй като тя давала 
възможност за преки 
наблюдения върху ус-
тройството на вселена-

та, човека и Бога.

Ето как учениците ден след ден 
изграждали едно затворено и труд-
нодостъпно братство, чиито членове 
живеели изключително сплотено и 
задружно  благодарение  на  йерархи-
ята, която  била  спазвана  стриктно, 
а  преминаването  от  една  степен  в  
друга  ставало  едва  след  множество 
изпитания.

Изглежда, че Питагор е осъщест-
вил една от първите секуларизации 
на жреческите знания и учения, съз-
давайки доброволен жречески орден 
- верига от “научни братства” със за-
творен характер на знанието, където 
то се пазело като “свята тайна”, до 
която се допускали само “избрани-
те”, “годните”, “добродетелните”, 
“достойните”, за да не се злоупо-
треби с него, ако попадне в ръцете 

В школата на Питагор за 
пръв път до посвещаване са 
били допуснати и жени Те 
са били сред малкото дос-
тойни “избрани”, като по 
този начин и на тях е била 
предоставена възможност-
та да получат и споделият 
“тайните” на Ордена.

►
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на калпави и негодни от нравствена 
гледна точка хора, но със силна воля, 
упорити, коварни и амбициозни.

Считало се е, че истината е “бо-
жествено откровение” и като такава 
е вечна и неизменна. Затова целта е 
правилно да се съобщи, предаде, спо-
дели и заучи от следващите “братя”. 
Предаването и преподаването на зна-
нието в братството имало ритуален 
характер. Думите наподобявали кул-
тови формули, които трябвало точно 
да се запомнят, наизустят и възпро-
изведат дори в същата интонация. 
Поради тази причина питагорейците 
първи развили “мнемониката” - из-
куството за запомняне чрез опреде-
лен вид съкращения, символи, знаци 
и нашепвания. На всяка промяна в 
строго определения ред на думите, 
термините и начина на произнасяне 
се гледало като на “светотатство”, т. 
е. на оскверняване и лаицизиране на 
свещената същност на знанието и 
профанизиране на ритуала.

Питагор никога не е записвал 
нищо от това, което е говорел. Той 
преподавал устно, често скрит зад за-
веса, така че да се чува само гласа му. 
Ето защо единственият възможен на-
чин човек да се запознае с “тайното” 
и “неписано” учение, споделяно само 
от “избраните” и приетите 
в “братството”, а за всич-
ки външни хора забранена 
и недостъпна “възвишена 
философия” - бил личното 
членуване в този философ-
ско-жречески орден, в който 
опазването на “тайната” - 
философското знание - било 
считано за задължение на 
всеки един негов член, неза-
висимо от степента на посве-
щение, която е получил. Счи-
тало се  е, че  ако  покварени  
и долни хора бъдат допусна-
ти до  посвещение, те не само 
ще принизят и стъпчат фи-
лософското, но след това ще 
проявят неблагодарност и ом-
раза спрямо онези, които са 
им го дарили, че е твърде въз-
можно някой ден, човекът ко-
гото сме защитили, обучили 
и спасили да се обърне срещу 
нас и да пожелае “смъртта” 
ни, следвайки формулата на 

човека-звяр: “Посветеният в тайната 
ще убие своя наставник”.

За първи път именно в школата 
на Питагор се допускат до посвеще-
ние жени. Диоген Лаерций посочва, 
че между първите негови ученички 
са били жена му Теано и дъщеря му 
Дамо, които са били приети в шко-
лата редом с всички други послуш-
ници, подчинявайки се на правилата 
на Ордена. Споменавам тези факти, 
защото в древността обучението при 
мъжете и жените е протичало по раз-
личен начин. Затова не е странно, 
че това допускане на жени да бъдат 
обучавани от мъж става при особени 
обстоятелства тъй като по правило 
жените не били допускани до учас-
тие в държавния религиозен култ на 
полиса. Те имали право на достъп 
единствено до мистериалните кул-
тове, в които се допускали и роби. 
Приемало се, че могат да бъдат про-
рочици, ясновидки, гадателки и про-
рицателки, както Пития и да участват 
в мистериите посветени на богинята 
на земеделието Деметра. Може би не 
е случайна близостта на питагорей-
ското учение за душата с религията 
на богинята-майка, която   съвсем 
естествено Питагор включва в своята 
школа и по този начин чрез симво-

личната връзка с един мистериален 
култ, в който свещенодействат жени 
/ 9-те жени ръководещи елевзински-
те мистерии по време на празниците 
на плодородието били облечени в 
бели дрехи, както Питагор и неговите 
ученици по време на своите ритуали 
/, в самото съобщаване и споделяне 
на философското знание биват до-
пуснати за първи път жени.

Оттук идва и голямото обществе-
но влияние на питагорейството върху 
цялото население на полисите - не 
само върху свободните мъже, но и 
върху жените и робите. Питагор пръв 
от философите отделя внимание на 
нравственото възпитание на моми-
четата и жените. Това, което наис-
тина впечатлява е въобще грижата и 
вниманието, които той посвещава на 
женските претенции и гледни точки. 
Впрочем, жени философки са съ-
ществували и извън питагорейството. 
Най-известна сред тях е Аспазия, же-
ната на Перикъл. Тя била желана събе-
седница и учителка на младия Сократ. 
Неин е първият “философски салон” 
в древността. От Диотима, за която 
става дума в диалога “Пирът” на Пла-
тон, Сократ твърди, че е взел учението 
си за Ероса. Освен тях двете в един са-
тиричен диалог на Лукиан се споме-

нава и философката Таргелия. 
Също така жени били допус-
кани в съобщаването и споде-
лянето на философското зна-
ние в школата на киниците и 
киренайците. Диоген Лаерций 
споменава, че прочута с ума си 
била киничката Хипархия, ко-
ято победила с един софизъм 
в спор Теодор безбожника. 
Каталогът на питагорейската 
школа, съставен от Ямблих, 
съдържа освен 218 имена на 
прочути питагорейци, също и 
имената на 17 прочули се пита-
горейки. Това, което остава ва-
жно за нас е обаче безспорния 
факт, че именно в школата на 
Питагор, сред малкото достой-
ни “избрани”, за пръв път до 
посвещаване са били допусна-
ти и жени, като по този начин 
и на жената е била предоставе-
на възможността да получи и 
сподели “тайните” на Ордена.

nnDnn

Вотивна плочка 
със сцени от 
Елевзинските 
мистерии
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ИНсТИТуТ пО ИсТОРИя НА сРЕДНОвЕКОвИЕТО

Пловдив е град с хилядолетна 
история, която се разкрива 
в течение на повече от сто-

летие с помощта на археологически-
те разкопки. Въпреки, че новият град 
е разположен върху древния, което 
затруднява систематичното проуч-
ване на последния, той остава един 
от най-добре проучените римски и 
късноантични градове в днешните 
български земи; с неговата степен 
на проучване не могат да се мерят 
нито Сердика, нито Пауталия, Авгус-
та Траяна и дори Никополис ад Ис-
трум, върху който няма разположено 
съвременно селище. 

Като център в Тракия, първона-
чално като място, където е заседа-
вало провинциалното събрание на 
траките, а впоследствие и като сто-
лица на късноантичната провинция 
Тракия, градът не е бил подминат от 
‘световните’ събития за времето си. 
Едно такова била християнизиране-
то на градската община, реакцията 
на римските императори, и особено 
на Диоклециан и Галерий и новото 
значение, което придобил градът, 
намиращ се в хинтерланда на нова-
та световна столица на империята – 
Константинопол. 

С Медиоланския едикт от 313 г. 
се сложило окончателно край на го-
ненията на християните в рамките на 
Римската империя и започнала нова 
епоха в историята на империята, 
свързана с навлизането, толерира-
нето, а впоследствие и християнизи-
рането на обществото. Тогава била 
отворена и нова страница в истори-
ята на града. Като провинциална сто-
лица неговият християнски епископ 

се превърнал в митрополит, а мощта 
на християнската община получила 
своето изражение в изграждането в 
края на ІV в. на монументална бази-
лика,  която е третата по големина на 
Балканския полуостров, след базили-
ките в Константинопол и Тесалони-
ки, както и с мартириуми, свързани с 
почитането на раннохристиянските 
мъченици и светци. Появили се ‘све-
тите места’ за християните в града.

Едно от тези места, което се пре-
върнало в основно средище за града 
не  само в християнски, т. е. религио-
зен, но и политически аспект в пери-
ода от края на ІV до началото на VІІ 
в. е т. нар. комплекс ‘Източна порта’, 
разположен в източното подножие 
на Трихълмието. Той се състоял от 
Porta triumphalis, наследник на по-
ранна почетна арка, посветена на 
император Хадриан (117-138), където 
градските магистрати и император-
ски чиновници посрещали импера-
торите при тяхните покещения във 
Филипопол, но и мартириум, посве-
тен на 38 мъченици, намерили своята 
смърт тук при гоненията по времето 
на Диоклециан и Галерий и така ха-
рактерния християнски некропол на 
тези, пожелали да потърсят закрилата 
на ‘невидимия приятел’, т. е. светците 
в деня на Страшния съд. Аналогични 
примери показват, че обикновено, 
около такива места изниквали гора 
от постройки, най-често базилики, 
свързани с почитането на култа към 
мъчениците, многобройни гробни-
ци, градинки, арки, колонади, проце-
сийни пътища. Както пишат някои 
от древните, визирайки например 
примери от Северна Африка, в тези 
случаи новопристигналите дори не 

разбирали, че все още не са влезнали 
в самия град. 

Изглежда, че подобна е била и 
ситуацията с комплекса в покрайни-
те на Филипопол. Тук, наред с тра-
диционния мартириум, е бил изгра-
ден и един друг раннохристиянски 
комплекс, вероятно манастир или 
епископска резиденция. Той е про-
учен изключително фрагментарно, 
но става ясно, че е бил изграден през 
втората половина на ІV в., и се е раз-
ширил впоследствие през първата 
половина на V в., когато някои от по-
мещенията в новите крила са украсе-
ни с цветни подови мозайки. В едно 
от тези помещения обаче, се откри 
нещо по-различно.

При провеждането на спасител-
ни археологически разкопки на ул. 
Александър Пушкин № 4 в Пловдив, 
в едно от проучените помещения се 
попадна на тухлена гробница с пред-
верие и правоъгълна камера, засво-
дена с полуцилиндричен свод (един-
ствената открита до този момент от 
този тип и с подобен свод), измазана 
от вътрешна страна с бяла хороса-
нова мазилка. В камерата се откриха 
анатомично поставени останките на 
възрастен индивид, положен върху 
дървена скара. Впоследствие, в на-
чалото на VІІ в. при едно от опусто-
шителните аваро-славянски нашест-
вия гробницата е била затворена, 
а  комплексът – разрушен. След от-
теглянето на варварите, единствено 
пространството върху гроба е било 
възстановено.

Необичайността на откритието 
поставя няколко въпроса през изсле-
дователя.

За един 
археологически 
обект в Пловдив
доц. д-р Иво Топалилов
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Известно е, че поставянето на 
гробница в рамките на християнски 
сгради е една широко разпростране-
на раннохристиянска практика, осо-
бено що се отнася за богати аристо-
крати или ктитори. Обикновено те са 
били поставяни в страничните кора-
би или нартексите на църквите, като 
са били покривани с подови глинени 
плочки или мозайки и по този начин 
били ‘запачетвани’.

Случаят във Филипопол явно е 
бил по-различен. Правят впечатле-
ние няколко неща, сред които напри-
мер размерите и типа на гробницата. 
Гробницата е със специално изгра-
дено предверие, което е осигурявало 
постоянен достъп до вътрешността 
на гробницата по всяко време. В това 
няма нищо странно и дори е било ха-
рактерно за езическите и раннохрис-
тиянски гробници, но що се отнася 
до т. нар. семейни гробници. Със 
своите размери от дължина 1, 94 м. 
и ширина 0, 96 м., гробницата не е 
била семейна и не е била предназна-
чена да бъде семейна. Изследването 
на костния материал показва наличи-
ето на един скелет.

Още по интерес е фактът, че, как-
то показват археологическите разкоп-
ки, гробницата е била изградена през 
първата половина-средата на V в., а е 
била затворена в началото на VІІ в., 
както показват две редки монети на 
император Ираклий и Константин 
(613-617), открити точно при затва-
рянето й. Впоследствие, върху нея 
е била поставена mensa sacra, върху 
която се извършвали християнските 
ритуали, пространството върху гроб-
ницата е било ограничено от спе-

циална мраморна ограда, украсена с 
кръстове и колони с капители, по-
добна на тези от останалите църкви.

От интерес е и изследването на 
костния материал, който не само раз-
крива медитаренския тип на погре-
бания, неговата напреднала възраст 
– над 60 години, височина – над 1, 76 
м., болести, но и липсата на кости-
те от лявата китка на погребания. От 
всички 54 кости на ръцете са открити 
само 18.

Комплексния анализ на резулта-
тите от археологическите разкопки и 
антропологическите изследване, на-
правено от проф. Йордан Йорданов 
и д-р Бр. Димитрова от Института 
по морфология към БАН, разкриват 
една изключителна рядка картина на 
раннохристиянска Тракия, свързана 
с откриване на мощи на почитан от 
древните светец. Изграждането на 
единична гробница в сграда със спе-
циално предверия показва началния 
замисъл за наличието на постоянен 
достъп до гробната камера и намира-
щите се в нея мощи, които е трябвало 
да бъдат изваждани поне веднъж в го-
дината на празника на самия светец. 
След извършването на процесията 
с тях, те отново се поставяли обра-
тно в гробницата, като свидетелство 
за това са, че те са били поставени в 
анатомичен порядък, т. е. ясно личат 
следи от тяхно разместване следствие 
от човешка дейност.

При извършването на тези про-
цесии е можело някои от костиците 
да се дадат за мощи на други църкви, 
християни или общини. Обикнове-
но, в епохата на Късната античност, 
когато се отнася и нашия индивид, 

костите, които се давали за мощи 
били именно тези от китката на ля-
вата ръка, т. е. именно тези кости, 
които липсват и при скелета на ул. 
Александър Пушкин № 4.

След извършването на тази т. нар. 
опусна литургия, свързана с почита-
нето на светеца, върху специална 
маса, наречена трапеза, разположена 
върху неговия гроб се извършвали 
свещенодействия. Трапезата, макар 
и фрагментирана, е запазена, като 
следва да се подчертае, че до момента 
това е единствената запазена трапеза 
от този тип в града. 

С изграждането на гроба на све-
теца, една широко разпространена 
практика са били погребенията ad 
sanctos, т. е. в близост до светеца. 
Чрез това християните са се надява-
ли на закрилата на светеца в деня на 
Страшния съд и поради тази причи-
на около мартириумите на светците 
изниквали за много кратко време 
гора от погребения. Идентична е и 
ситуацията и в нашия случай.

Гробът, а съответно и изваждане-
то на мощите на погребания, е бил 
отворен в продължение на повече от 
век и половина. След кратко прекъс-
ване, когато комплексът е бил разру-
шен, единствено върху гроба е била 
възстановена частично, което още 
веднъж показва значението на мяс-
тото. И така, аз не бих се поколебал 
след тези наблюдения да твърдя, че 
при археологическите разкопки на 
ул. Александър Пушкин № 4 в Плов-
див сме попаднали на мощите на 
древен християнски светец, който за 
съжаление за момента остава анони-
мен. nnDnn
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Изход или “Exodus“е втората 
книга от Петокнижието на 
Мойсей. Най-важният мо-

мент в нея е извеждането на израилтя-
ните от Египет, с което се слага край 
на робството им при фараона. Затова 
тази книга носи името „Изход“.

В книгата могат да се обособят 
седем основни момента. Ще ги раз-
гледаме поетапно, като се опитаме да 
продължим анализа от предишните 
изложения в рубриката, взаимосвър-
зано с основните събития в Египет 
по това време.

И така, библейският текст посочва, 
че израилтяните в Египет постепенно 
са се превърнали в многоброен народ. 
Това население е жестоко експлоати-
рано от египетския фараон. Налице е 
и потенциална заплаха за държавата 
при война и евентуално съюзяване 
на израилтяните с външните врагове. 
Това се изтъква като първопричина 
за започналото „изнуряване“ на „си-
новете Израилеви“. Непосредствено 
след това следва разказа за изоставяне-
то на едно еврейско дете в тръстиков 
кош и намирането му от дъщерятана 
фараона. Това дете е бъдещия водач 
Мойсей, избраникът на Бога. 

Не един или двама автори са по-
ставяли под въпрос еврейския произ-
ход на Мойсей. Едно от най-значи-
телните изследвания в тази връзка, е 
не на кой да е, а на Зигмунд Фройд. 
Изхождайки от етимологията на име-
то и от психомоделите на египетската 
и израилтянската народност, той дава 
убедителни доказателства за египет-
ския произход на Мойсей. Самата 
легенда за детето, което е спасено 
от водите и впоследствие ще се пре-
върне в принц или водач, се среща в 
митологията на Месопотамия и Еги-
пет. За целите на еврейската Библия 
обаче се налага това дете да е с еврей-
ски произход. Дъщерята на фараона 
казва при намирането му: „...това ще 
е от еврейските деца“. В арамейска-

та Библия обаче същият 
стих има друг изказ: „Тя 
се съжали над него и каза: 
„Това дете е от яхудите“. 
Следователно по рождение 
Мойсей е син на Елохим, 
принадлежи към кастата на 
египетските благородници. 
Дори и криенето на бебето 
в продължение на три месе-
ца след раждането създава 
алюзия с египетския ритуал 
на криенето на бог Амон в 
неговото светилище и прераждането 
му в светлина на всеки три месеца. 
Намирането на детето в Нил също е 
свързано с египетско вярване – все-
ки прилив донася „слънчевото дете“, 
което се асоциира с младия цар и 
водач. От друга страна – египетската 
богиня Изида също скрива своя син 
Хор в тръстиките. Дъщерята на фара-
она – земното въплъщение на Изида 
– произнася фраза, с която оправда-
ва даденото име на детето:  „Защото 
от водата го извадих“ – Мосе. За нея 
той става син на Амон и в историче-
ски контекст Мойсей вероятно е син 
на някоя от второстепенните съпруги 
на Аменхотеп III. Той е и бъдещият-
фараон Рамзес I, както ще стане ясно 
по-нататък.

Библейското повествувание про-
дължава с израстването на Мойсей, с 
епизода на убийството на египтянина, 
женитбата на Мойсей за дъщерята на 
Йотор. Възловият епизод е описан в 
глава трета – Бог се явява на Мойсей в 
горящ къпинов храст, призовава го да 
стане водач на евреите и да ги изведе 
от робството, като гарантира за успе-
ха на това начинание с недвусмисле-
ната заплаха за изпращане на порази 
над Египет. 

Втората основна част на „Изход“ 
/и вероятно – най-драматичната/ е 
свързана с предаването на божията 
воля от Мойсей на фараона и после-
дователните откази на владетеля да 
освободи израилтяните от робство 

и да им разреши да напуснат държа-
вата. След всеки отказ Бог изпраща 
наказание над Египет –превръщането 
на водите на Нил в кръв, нашествие 
на жаби, на дребни мушици, нашест-
вие на песи мухи, мор по добитъка на 
египтяните, циреи по всички египтя-
ни, град и огън върху цялата египет-
ска земя, нашествие на скакалци. След 
предпоследната напаст фараонът 
казва на Мойсей: „Махни се от мене, 
пази се, не се явявай вече отпреде ми, 
в който ден видиш лицето ми, ще 
умреш“. В арамейската библия Адон-
Ай казва буквално същото: „Ти няма 
да видиш лицето ми. Защото никой, 
видял лицето ми, не е останал жив“. 
Тук е подчертана една от основните 
характеристики на египетския фара-
он. Едно от тежките престъпления 
е било да се втренчиш в лицето му. 
Дори староеврейският израз „моето 
лице“ е омоним на думата за „страх“ 
и явно има египетски корени.

Следва и най-тежката закана на 
Бог: „Около полунощ Аз ще мина 
посред Египет, и ще умре всеки пър-
вороден син в Египетската земя, от 
първородния син на фараона, кой-
то седи на престола си, до първо-
родния син на робинята, която е на 
мелницата, и всичко първородно от 
добитъка, и ще бъде голям писък по 
цялата Египетска земя“. Едновремен-
но с това Бог дава указания как да се 
обозначат еврейските домове, за да 
не бъдат засегнати от избиването на 
първородните – чрез кръв от пасхал-

Изход
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но агне, намазана на горния праг на 
вратата. Дават се допълнителни ука-
зания за отбелязването на  Пасхата 
– чрез яденето на безквасен хляб от 
четиринайсетия до двадесет и първия 
ден на първия месец и извършването 
на службите.

И така – Бог минава посред нощ 
през Египетската земя и поразява 
всички първородни. Това е послед-
ното наказание, след което фараонът 
„скланя“ да освободи израилтяните. 
Всъщност Библейският изход е раз-
каз за прокуждането на монотеистите 
от Египет, под  вещото ръководство 
на Божествения отец Ай. Моноте-
истичното население на столицата, 
подтиквано от генералите Хоремхеб 
и Рамзес, се подготвя за евакуация. 
Времето е малко и не стига за втас-
ването на огромното количество 
хляб, предназначено за дългия път. 
Налага се тестото да се пече напра-
во: „И египтяни нудеха народа, за да 
го изкарат по-скоро от земята си, за-
щото казваха: всички ще измрем, и 
народът задигна тестото си, преди 
да възиде...“. На практика бъдещите 
изгнаници са насилствено пришпор-
вани от армията. И така, както про-
дължава Библията: „потеглиха сино-
вете Израилеви от Раамсес за Сокхот 
до шестстотин хиляди пешаци мъже, 
освен децата. С тях излязоха и много 
разноплеменни люде...“. По прибли-
зителни изчисления цялото множе-
ство бе трябвало да бъде около 2 млн. 
души – цифра, която представлява 

голяма част от населението 
на Египет по това време. 
За съжаление археологията 
досега не е открила нито 
едно доказателство за тако-
ва значително събитие. В 
нито един от многоброй-
ните писмени египетски 
паметници няма и намек 
за изгонванетона евреите. 
Едва ли е възможно такъв 
голям етнос от хора, живе-
ли стотици години в роб-

ство в Египет, след което – навлекли 
му страшни неприятности и избяг-
вайки от територията, като за целта 
разделят водите на Червено море, да 
не остави нито един писмен знак в 
нито един открит досега паметник от 
епохата.

В същото време в историята на 
Египет е документирано значително 
по обем преселение на голяма група 
хора. Това се е случило около 1344 
год. пр. Хр. Тогава населението на 
Ахетатон – Египетската столица по 
това време, напуска държавата и се 
заселва в провинция Ханаан. Хора-
та, които предприемат този изход, са 
монотеистичните жители на Египет, 
поклонниците на Единствения Бог. 
Стратегическите цели на Ай са две – 
да засели Ханаан с египтяни, като по 
този начин си осигури буферна зона 
между Египет и враговете от Севе-
ра, и второ – да проведе наказателна 
кампания срещу хетите и филистим-
ците, които са окупирали Ханаан. Не 
случайно армията на фараона следва 
изгнаниците. Но за разлика от опи-
саното в Библията, където армията 
преследва бегълците, погледнато в 
исторически аспект – тя им помага. 
Ай е дал недвусмислени заповеди 
на генералите, както е отбелязано и 
в арамейската Библия. Маршрутът 
на множеството минава покрай еги-
петски военни укрепления, откъдето 
се извършва снабдяване с провизии 
и вода. Иначе няма начин хората да 

оцелеят в пустинята. В същото време 
армията проправя път на цивилно-
то население в населените с врагове 
области. Тя влиза в поредица битки 
с номадите аперейци. Египтяните ус-
пяват да си възвърнат контрола на ре-
дица градове, владяни до момента от 
аперейците. В “Писмата от Амарна“, 
изпратени до Ехнатон, са документи-
рани военните постижения на армия-
та. За съжаление обаче зад аперейци-
те стоят хетите и филистимците – две 
могъщи за времето си армии, които 
отблъскват египтяните. Ай успява да 
избегне открита война с хетите и така 
избягва пълното поражение. В същия 
този период /първата година от упра-
влението на Тутанкамон/ са докумен-
тирани исторически поражения на 
египетската армия, командвана от Хо-
ремхеб и Рамзес. По всяка вероятност 
те са послужили за основа на разказа 
за неуспехите на Мойсей в началото 
на Изхода.

В Библейския текст следват до-
пълнителни указания към евреите 
за празнуването на Пасхата. Тук е и 
знаменателното изречение: „Отделяй 
Господу всяко мъжко, което отваря 
утроба“ и „всяко първородно човече-
ско от синовете ти откупувай“. След-
ва историята за разделянето на водите 
на Червено море. На практика името 
на морето е дадено от древните гър-
ци в превода им на староеврейската 
Библия. Всъщност това е египетското 
Море на тръстиките. В митологията 
на Египет това е океанът на фарао-
ните – Нун, първичните води на Сът-
ворението. Така както бог Амон раз-
деля неговите води, по същия начин 
Ай показва надмощието си над мо-
нотеистичните фараони – Ехнатон 
и Сменкхара. Разделянето наводите 
символизира разрива между Амон и 
Атон, между политеистите и свеще-
ниците-монотеисти.

Следващите етапи в „Изход“-а ще 
разгледаме във втората част на изло-
жението.

Всъщност Библейският изход е разказ за 
прокуждането на монотеистите от Еги-
пет, под  вещото ръководство на Божест-
вения отец Ай.
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Професор д-р Нико-
лай Кирилов Яръ-
мов, дмн завършва 

средно образование в 8-ма 
/Математическа/ гимназия 
през 1969 г., след което от-
бива военната си служба в 
БНА. През 1977 г. завършва 
медицина в Медицинския 
университет в София.

За периода 1977 – 1981 г. 
работи като ординатор хи-
рург в Окръжна болница гр. 
Силистра.

От 1982 г. след конкурс 
е избран за асистент в Кате-
драта по пропедевтика на хи-
рургическите болести /І хи-
рургия/ при Университетска 
болница „Александровска” 
на Медицинска академия.

През 1984 г. защитава 
кандидатска дисертация на 
тема „Оперативна корекция 
на дуоденостазата при пер-
фориралите дуоденални 
язви”.

През 1990 г. се хабили-
тира в Катедрата по спешна 
хирургия към Института по 
хирургия на база УБ „Цари-
ца Йоанна” към Медицинска 
академия, София.

През 1997 г. защитава 
докторска дисертация на 
тема „Усложнен колоректа-
лен рак – диагностика и ле-
чение”.

През 2001 г. бива избран 
за професор по хирургия 
към Клиниката по спешна 

хирургия на Клиничен цен-
тър по спешна медицина 
към Медицинския универси-
тет, София.

От 2000 г. е ръководител 
на Катедра – Клиничен цен-
тър по спешна медицина.

От 2005 г. е Ръководител 
на Катедрата по хирургия и 
Началник на Клиниката по 
хирургически болести към 
МБАЛ „Александровска” , 
София.

Проф. Н. Яръмов има 
участие в 8 учебника /в съ-
авторство/, 8 монографии и 
над 450 публикации в наши 
и чуждестранни научни спи-
сания, участия в световни и 
европейски международни 
конгреси и конференции. 
Главен редактор е на Учеб-
ник по хирургични болести 
за студенти – медици и спе-
циализанти и Главен редак-
тор на учебник по хирурги-
чески болести за студенти 
по дентална медицина.

От 1990 г. е секретар на 
сп. „Хирургия”, а от 2002 г. 
е избран за Главен редактор 
на сп. „Хирургия”. Член е 
на няколко международни 
хирургични и научни асо-
циации – Международен 
колеж на хирурзите /Чика-
го/, Еврохирургия, Евро-
пейската асоциация по ко-
лопроктология, Световната 
организация по хепатопан-
креатобилиарна хирургия, 
Международна асоциация 

на гастро-ентерологичната 
хирургия, Азиатската асоци-
ация по хепатопанкреатоби-
лиарна хирургия, Европей-
ската асоциация по спешна 
хирургия и травматология, 
Световната асоциация на 
рака на стомаха и Европей-
ската асоциация по онколо-
гия.

Под негово ръководство 
са зачислени пет докторан-
ти. Специализира в Русия 
/1980 г./ и Англия /1993 г./. 
Републикански консултант 
по хирургия от 1990 г.Владее 
руски и английски език. Же-
нен с две дъщери.

Основни насоки на 
научноизследова-
телската дейност

Научната продукция на 
проф. Н. Яръмов обхваща 
списък от 450 заглавия на 
научни трудове, които са 
разпределени както следва:

Автореферат на дисерта-• 
ционен труд за присъдена-
та му научна степен „ДМ”
Автореферат на дисертаци-• 
онен труд за присъдената 
му научна степен „ДМН”
Шест удостоверения за • 
признати рационализации 
с описание на предложе-
ните методи
Учебник по „Хирургични • 
болести”, чийто Главен 
редактор е и е автор на по-
вече от половината глави в 
учебника

Ръководство по коремна • 
хирургия, в което авторът 
участва в написването на 
седем глави
Учебник по специална • 
хирургия, в което авторът 
участва в написването на 
две глави
Учебник по спешна хирур-• 
гия с написани над 50% от 
главите – първо и съответ-
но второ издание
Учебник по „Хирургични • 
болести” за студенти- сто-
матолози 
Монография „Усложнен • 
колоректален рак”, в която 
само две от главите са на-
писани от други автори
Монография „Остър хи-• 
рургичен корем”
Монография „Колопро-• 
ктология” с написани 23 
глави
Монография „Колопрок-• 
тологична хирургия”- под 
печат
Монография „Остра гор-• 
но-дигестивна хеморагия” 
с написани осем глави
Публикации в чуждестран-• 
ни и български списания
Трудове отпечатани в • 
сборници на конгреси, 
конференции, симпози-
уми, състояли се в Бълга-
рия (отпечатани в резюме 
+ основен доклад)
Участие с доклади и по-• 
стери в международни 
конгреси, конференции, 
симпозиуми. Трудовете са 
представени с отпечатани 
доклади или резюмета или 

Професор д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн

l Ръководител на Университетската катедра по хирургия
l Александровска болница - София
l Член на Факултетния съвет на Медицински факултет 
към Медицински Университет - София
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с четените доклади и из-
пратени резюмета

Научни и научно- 
приложни приноси

Научните и научно – при-
ложните приноси на проф. 
д-р Николай Яръмов, дмн 
могат да се резюмират по 
следния начин:

I - Проучвания по проблемите 
на спешната хирургия:

а/ "ОСТЪР ХИРУРГИ-
ЧЕН КОРЕМ"
1. Възпалителен синдром
-остър апендицит - "Спешна 
хирургия"
-остър холецистит
-възпаление на мезентери-
ума и оментума
2. Перфоративен синдром
- перфорация на стомашно-
дуоденални язви
- перфорация на паразитар-
ни кисти
3. Мезентериални емболии 
и тромбози
4. Илеус
5. Панкреатит и
6. Остър хирургичен корем 
и термична болест
7. Остър хирургичен корем 
при инфекциозни и пара-
зитни заболявания
8. Перитонити
б/ ОСТРИ ХЕМОРА-
ГИИ ОТ ГАСТРО-
ИНТЕСТИНАЛНИЯ 
ТРАКТ
в/ СПЕШНА КО-
ЛОПРОКТОЛОГИЯ
г/ ГРЪДНИ ТРАВМИ

 II - Проучвания в гастроентеро-
логията :
1. Стомах

рак на стомаха• 
пептични язви• 

2. Ентерология
 дивертикули на дуоденума• 
 дуоденостаза• 
 рефлукс-ентерит• 
заболяване с нарушено • 
мезентериално кръвообръ-
щение

3.Проучвания по проблеми-
те на язвената болест

III- Проучвания в колопрокто-
логията:

1. Коло-ректален рак

2. Заболяване на правото и 
дебело черво - хемороиди, 
сложни фистули, ректо-ва-
гинални фистули, пилони-
дална болест и др.

IV- Заболявания на черния дроб 
и жлъчните пътища :

 ехинокок на черния дроб• 
 механичен иктер• 
 остър холецистит• 

V - Заболявания на панкреаса:
 остър панкреатит• 
 рак на панкреаса• 

VI- Рак на млечната жлеза .

VII- Проблеми на общата 
хирургия .

VIII-Рационализации и изобре-
тения :

1. "Способ оперативного 
лечения прободныйй гас-

тродуоденаль ных язв" - ра-
ционализация № 643/1980 
г., Россия.

2. Модифициран метод за 
консервативно третиране 
супориралата малкотазова 
остатъчна кухина след опе-
ративна екстирпация"-раци-
онализация № 4368/1987 г. 
МА - София.

3. " Модифициран метод за 
авто и алопластика на пред-
ната коремна стена при голе-
ми следоперативни хернии 
и евентрации" - рационали-
зация № 4417/1987 г. МА - 
София

4. Метод за ранна диагно-
за на стомашния карцином 
чрез изследване на алкална-
та фосфатаза" - рационали-
зация № 194/89 г. МА - Со-
фия

5. "Модифициран метод за 
налагане на клапанна терми-
но- латерална илеотранзвер-
зостомия " – рационализа-
ция № 52/90 - МА - София

6. "Метод за инвагинацион-
но-тракционнаколоректос-
томия"- рационализация № 
3/91 г.

IX - Внедряване на нови техни-
ки и методики в хирургията:

Разглеждане проблемите • 
на съвременната херни-
ология

■ операцията на Мак Вей
■ операцията на Шулдайс

Популяризиране операци-• 
ята на Оппель-Поликарпов 

при перфорираните сто-
машно-дуоденални язви.
За първи път у нас се раз-• 
глежда проблема за дуоде-
ностазата, етиологията и 
оперативната корекция.
Оперативен метод на Ас-• 
керханов при ехинокок на 
черния дроб.
Операциите на Линтон и • 
Уорън.
Операцията на Сугиура.• 
Въз основа на многого-• 
дишен опит се предлагат 
основни хирур гични и он-
кологични принципи при 
лечението на усложнения 
коло-ректален рак.

Подготовка  
на кадри

Проф. д-р Николай Яръмов 
е създал и създава школа от 
учени и специалисти- хи-
рурзи в областта на спеш-
ната хирургия, колопрок-
тологията, хирургията на 
стомаха и млечната жлеза. 
Той провежда серия от те-
матични курсове в системата 
на следдипломното обуче-
ние, касаещи проблемите 
на оперативното лечение на 
колоректалния рак, рака на 
стомаха и млечната жлеза. 
Провежда ежегодно дву-
месечен основен курс „Из-
брани глави в хирургията”, 
засягащ възловите въпроси 
в областта на хирургията и 
имащ за цел да изгради мла-
ди лекари- хирурзи, като ги 
запознае със ►
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съвременните тенденции в 
диагностиката, диференци-
алната диагноза и лечението 
на заболяванията в областта 
на голямата хирургия.

Под негово ръководство 
са защитени 4 дисертации, 
а в момента е научен ръ-
ководител на 4 свободни 
докторантури от научно-
преподавателския състав на 
Катедрата по хирургия.

Професор Яръмов е 
член на Специализирания 
научен съвет по хирургия 
при ВАК, като е рецензент 
на голяма част от защитени-
те дисертации по научно на-
правление - шифър 03.01.37 
и рецензент на голяма част 
от конкурсите за придобива-
не на научните звания „До-
цент” и „Професор”.

участия в редакци-
онни колегии и меж-
дународни научни 
организации

От 1990 г. проф.д-р Нико-
лай Яръмов е секретар на 
сп. „Хирургия”, а от 2002 г. 
е избран за Главен редактор 
на сп. „Хирургия”.

Списание „Хирургия” е 
официален орган на Бъл-
гарското Хирургическо 
Дружество и е единственото 
научно списание по хирур-
гия у нас. То е обществена 
трибуна на статии, диску-
сии, научни постижения, 
материали от различни на-
учни форуми – конгреси, 
конференции, симпозиуми 
провеждани в България и 
чужбина. Така тази инфор-
мация става достъпна за ме-
дицинската общественост от 
цялата страна.

Списание “Хирургия” 
се разпространява не само в 
България, а и в много страни 
по света – 63, включително 
САЩ, Русия и Япония.

Проф. д-р Николай Яръ-
мов, дмн е член е на редица 
международни хирургични 
и научни асоциации:

Международен колеж на • 
хирурзите /Чикаго/;
Еврохирургия;• 
Европейската асоциация • 
по колопроктология;
Световната организация по • 
хепатопанкреатобилиарна 
хирургия;
Международна асоциация • 
на гастро-ентерологичната 
хирургия;
Азиатската асоциация по • 
хепатопанкреатобилиарна 
хирургия;
Европейската асоциация • 
по спешна хирургия и 
травматология;
Световната асоциация на • 
рака на стомаха;
Европейската асоциация • 
по онкология.

Получени  
награди
Проф. д-р Николай Яръмов, 
дмн е носител на различни 
награди за наука и значи-
телни приноси в областта 
на хирургията в Република 
България, от които по-ва-
жните са:

 „Юбилеен плакет и ди-• 
плома за принос в развити-
ето и дейността на научно-
то дружество” , присъдена 
от Българското хирурги-
ческо дружество, София, 
05.10.2006г.
 Награда „Проф.д-р Па-• 
рашкев Стоянов”, при-
съдена от Медицински 
факултет на Медицински 
Университет- София за ви-
соки постижения в научно 
изследователската и препо-
давателската дейност.
 „Юбилейна грамота” и • 
плакет за лични заслуги и 
принос за развитието и ут-
върждаването на хирургия-
та в България
 Награда „Панацея” за „Ле-• 
кар на годината” 2009г.

Проф. Яръмов обстойно 
проучва редица проблеми 
от голямата хирургия : ко-
ло-ректален рак и неговите 
усложнени форми, следопе-
ративни перитонити при де-
белочревни опера ции и др. 
Авторът има определена на-
соченост в колопрокто-ло-
гията, доказателство за което 
е докторската му дисертация 
и монографията “Усложнен 
колоректален рак”.

Проф. Яръмов като ре-
довен член на Световната 
асоциация за рака на стома-
ха активно работи в област-
та на оперативното лечение 
на стомашния карцином, 
стадирането, маркирането 
на сентинелни лимфни въ-
зли, адювантната терапия 
и палиативните грижи при 
оперираните болни в терми-
нален стадий. Доказателство 
за горното са активното му 
участие с доклади на всички 
Международни конгреси за 
рака на стомаха, както и орга-
низирането на Национална 
конференция, посветена на 
стомашния рак и залегнала 
в програмата на Българско-
то хирургическо дружество. 
Съвременните концепции 
за лечението на рака на сто-
маха са детайлно разгледани 
и дидактично онагледени в 
главата „Заболявания на сто-
маха и дуоденума”от Учеб-
ника по хирургични боле-
сти, 2007 г. под редакцията 
на Проф. Яръмов.

Проф. Николай Яръмов 
за първи път у нас засяга и 
проблема " остър хирур-
гичен корем" и термични 
изгаряния, както и " остър 
хирургичен корем" при ин-
фекциозни болести, доб ре 
отразени в учебник-ръко-
водствата по "Спешна хи-
рургия".

Авторът се спира на един 
от най-важните проблеми с 
висок леталитет в спешната 
хирургична помощ - остра 

хеморагия от горния ди-
гестивен тракт, отразени в 
монографията на базата на 
големия научен и практичес-
ки опит. Голяма част от тру-
довете на Проф. д-р Нико-
лай Яръмов, дмн са свързани 
със спешната хирургия и об-
хващат всички проблеми на 
"острия хирургичен корем", 
съчетаната травма, острата 
хеморагия от гастро-интес-
тиналния тракт. Всички тези 
проблеми са отразени учеб-
ниците - "Спешна хирур-
гия", "Коремна хирургия" 
и “Хирургични болести” и 
имат дидактически харак-
тер относно етиологията, 
патогенезата, диагнозата, 
клиничната картина и опе-
ративното лечение на петте 
синдрома на" острия хирур-
гичен корем" - възпалителен, 
перфоративен, мезентери-
ални емболии и тромбози, 
илеуси и остър панкреатит. 
Голям процент от научните 
трудове на Проф. Яръмов 
са свързани с проблема за 
етио-патогенезата и лечени-
ето на перитонита, особено 
обстойно разглежда въпроса 
за перфориралите стомаш-
но-дуоденални язви, както и 
лечението на перфоратив-
ния перитонит, разгледани 
обстойно в монографията “ 
Остър хирургичен корем”.

Проф. Яръмов органи-
зира и проведе Национална 
юбилейна конференция с 
международно участие „90 
години от създаването на 
Катедрата по хирургия – 
МУ-София”  - 10.2011г. На 
нея присъстваха световно 
признати учени - прияте-
ли – Нобеловият лауреат 
за 2009г. Проф. Ада Йонат, 
която изнесе публична лек-
ция, Проф. Такеши Сано – 
Япония, Проф. Миха Рабау 
– Израел, Проф. Щефан 
Щоркел – Германия, които 
участваха в научния форум 
с оригинални свои презен-
тации.

►
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