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ООбръщам се към вас в навечерието на ХVІІ-тия 
Есенен Конвент на Велик Приорат България, за да 
можем още веднъж да си припомним и издигнем 

като свое верую отговорността да бъдеш Рицар или Дама от 
Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим.Приемането 
в семейството на Ордена не е обикновенна церемония и до-
косване с меч,а висша форма на оценка и доверие, признава-
не на личностните ви качества и достойнства,съпроводена с 
даване на клетва за цял живот в името на Отец, Син и Светия 
дух. По традиция още от възникването си както и след офи-
циалното възстановяване  от Император Наполеон през 
1804г. Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим има 
Велик Майстор, кралски и религиозен патрон.

В съотватствие с Устава и Правилника на OSMTH и по 
силата на взето решение на Великия Магистрален Съвет, 
Великия Майстор овластява избрания Велик Приор да от-
говаря на територията на дадена държава за развитието и за-
щитата на интересите на Тамплиерството.Кралският патрон  
му делегира правото да посвещава в благороден рицарски 
сан избраните от него достойни мъже и жени,като всяка ин-
веститура се извършва с благословията на религиозния па-
трон на Ордена,чрез отстъпеното право на Великия Приор 
да благославя своите членове. В това се състои магиятa на 
посвещаване в благороден рицарски сан.

В Правилника на Тамплиерите, приет на 31 януари 1128 
г. се казва: “...Ние даваме на всички братя рицари  бели ман-
тии и на никой, който не принадлежи към гореупоменатите 
рицари на Христа, не е позволено да има бяла мантия, така 

че онези, които са напуснали живота на тъмнината, ще се 
разпознават един друг, като се помиряват с техния създател 
със знака на белите одежди: което означава чистота и цело-
мъдрие...”

Нека носим с радост и гордост бялата мантия декори-
рана с червения рицарски кръст и с делата си да доказваме 
всеки ден и навсякъде , че сме достойни за санът с който сме 
удостоени.

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

Благородни Рицари и Дами,Благородни Рицари и Дами,
Скъпи Постуланти и Симпатизанти,Скъпи Постуланти и Симпатизанти,
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Филип дьо Плеси
(1165?? - 1209)
XIII-ти Велик Майстор на Ордена (1201 - 1209)

Филип дьо Плеси е роден 
около 1165г. в замъка Пле-
си – Масе близо до Ан-

жер, в стария род на Анжевин. През 
1189г. взема участие в III-тия кръс-
тоносен поход като светски рицар.

При пристигането си в Светите 
земи той окрива Ордена на Храма. 
Филип дьо Плеси е впечатлен от дис-
циплината и храбростта на Ордена, 
на които станал свидетел в битките и 
решава да сложи бялата мантия.

Избран е за Велик Майстор през 
пролетта на 1201г., няколко месева 
след смъртта на Жилбер Орал.

След избирането му за Велик 
Майстор Филип дьо Плеси продъл-
жава основните насоки на полити-
ката на предшественика му – запаз-
ване на примирието между Саладин 
и Ричард Лъвското сърце. При из-
тичане срока на това примирие през 
1208г., дьо Плеси предлага на Вели-

ките Майстори на Хоспиталиерите 
и на Тевтонския орден да договорят 
ново примирие с Малек Адел, новия 
лидер на мюсюлманите. 

Легатите на папата остро кри-
тикуват това ново съглашение, в 
резултат на което започва полити-
ческа криза между Тамплиерите и 
папа Инокентий III. Папата дори 
стига до там да заплаши Тамплиери-
те с отлъчване, ако не се подчинят 
на легатите. 

По време на ръководтството на 
Ордена от Филип дьо Плеси Тампли-
ерите рядко участват в бойни дейст-
вия. Четвъртият кръстоносен поход 
излиза от контрол с обсадата на Кон-
стантинопол. Това съответства на 
идеите на дьо Плеси, който се стре-
ми да поддържа добри отношения и 
мир с мюсюлманите. Независимо от 
усилията му възниква сериозна криза 
между Ордена на Храма и краля на 
Армения заради крепостта в Гастайн. 

Кралят на Армения се възползва от 
конфликта, за да изгони тамплиери-
те от кралството си и да завземе соб-
ствеността им. Налага се папата да се 
намеси и да отсъди в полза на Там-
плиерите. Орденът възстановява по 
този начин своите владения. 

Отношенията между Тамплиери 
и Хоспиталиери остават враждеб-
ни. На папата често му се налага да 
се намесва и решава споровете по-
между им, основно в полза на Хос-
питалиерите. Това води до сериоз-
но обтягане на отношенията между 
Тамплиерите и папата.

По време на управлението на 
Ордена от Филип дьо Плеси, Там-
плиерите достигат върха на разви-
тието си в Европа. Към тамплиер-
ските провинции се стичат дарения 
и доброволци.

Филип дьо Плеси умира на 12-ти 
ноември 1209г.
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Принцеса Елизабет е родена 
на 10.09.1945 г. Дъщеря е на 
принц Фридрих Фердинанд 

цу Шлезвиг – Холщайн – Зондербург 
– Глюксбург и Анастасия, херцогиня 
на Мекленбург. Принцеса Елизабет е 
вдовица на принц Фердинанд – Хай-
нрих цу Изенбург и Бюдинген. 

Принцовете на Шлезвиг – Хол-
щайн са от същото семейство като 
Кралицата на Дания, Краля на Норве-
гия, бившия Крал на Гърция и Херцо-
га на Единбург (съпруг на кралицата 
на Великобритания Елизабет II). Дя-
дото на принцеса Елизабет по май-
чина линия е последният управляващ 
Велик Херцог на Мекленбург – Шве-
рин (умрял през 1918г.). чрез баба си 
по майчина линия принцеса Елиза-
бет е пра – пра – пра – пра – внучка 
на Крал Джордж III.

Вече повече от 15 години принце-
са Елизабет е кралски патрон и член 
на Международния Орден на Рицари-
те Тамплиери на Йерусалим. Благода-
рение на нея нашите Велики Приори 
имат правото да издигат в степен бла-
городни Рицари и Дами в рамките на 
отделните Велики Приорати, членове 
на Ордена. 

Princess Elisabeth zu 
Ysenburg und Büdingen
Royal Patron of OSMTH
Принцеса Елизабет цу Изенбург и Бюдинген

Кралски патрон на OSMTH
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На 19-21 септември 2013 г. се 
състоя Магистрален Съвет 
на OSMTH. На този висш 

орган за управление на Ордена бяха 
разгледани редица въпроси, свър-
зани със стратегията за развитие до 
2020 г. Българската делегация бе ръ-
ководена от Н.Пр.Румен Ралчев- Ве-
лик Приор. Той запозна членовете 
на Съвета с постиженията на Велик 
Приорат България, както и с плано-
вете за отбелязване на 700-ната го-
дишнина от изгарянето на Жак дьо 
Моле през март 2014 г. Изключите-
лен интерес предизвика специалният 
брой на сп."Тамплиер", посветен на 
V-тата годишнина от обявяването на 

ВП България за пълноправен член 
на Ордена. Великият Майстор на Ор-
дена- Бригаден генерал Патрик Рей 
потвърди пред Магистралния Съвет 
плановете си да присъства на Еесен-
ния Конвент на Велик Приорат Бъл-
гария през м.ноември 2013 г.в знак на 
признание за успехите и значимостта 
ни за Ордена.

На този Магистрален съвет  на 
тържествена церемония бе въведе-
но в длъжност новото ръководство 
на Ордена- новият Велик Командер 
Марсел де Пичиото, Зам.Великият 
Командер- Рон Мангум и Великият 
Канцлер Перти Руотсало. Те получи-

ха и благословията на Патриарха на 
Арменската апостолическа църква в 
Йерусалим- Н.ВПр. Манукян, който 
беше почетен гост на Магистралния 
съвет.

Беше представена и подробна 
информация за предстоящето тър-
жествено откриване на  Молитвения 
комплекс на р.Йордан на 06 януари 
2013 г., където са  поканени за участие 
всички Велики Приорати. В най-крат-
ки срокове следва Великите Приори 
да сформират делегациите си.с цел 
организиране на общата делегация на 
Ордена и създаване на организация за 
придвижване и настаняване. 

Велик 
Магистрален Съвет
Атина- 19-21.09.2013 г.
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На 17-ти и 18-ти август в град Кърджали тържестве-
но бе чествана Петата годишнина от обявяването 
на Велик Приорат България за пълноправен член 

на Ордена на рицарите – тамплиерина Йерусалим. Беше 
отбелязано, че за изминалите пет години ВП България се е 
утвърдил като инициативна гражданска организация, която 
на дела отстоява християнските ценности, но не като вою-
ва с другите религии, а като се стреми да изгражда мостове 
между тях.

Гости на ритуала бяха Негово Превъзходителство Джон 
Роуън - Посланикът на Ирландия и съпругата му, област-
ният управител г-н Бисер Николов и директорът на музея 
в Кърджали, директори на гимназии в града. Сред присъст-
ващите имаше общественици и политици, представители 
на граждански сдружения и неправителствени организации, 
като Ротари Клуб, Зонта Интернешънъл, масонските ложи, 
както и представители на различните вероизповедания.

Великият Приорат подари на историческия музей уни-
кален фотоалбум, който съдържа архивни снимки на града 
от 1913 до 1939 год.

На церемонията бяха приети нови Постуланти. След 
това беше извършен един от най-красивите и мистични 
тамплиерски ритуали – Голямата тамплиерска благословия, 
водена от Негово Превъзходителство Великият Приор на 
България. 

По-рано през деня беше представен юбилейния, извън-
реден брой на списание „Тамплиер“. Участниците имаха 
възможност да видят и пилотното издание на първия том 
от поредицата „Тамплиерство и масонство“. Това е 25-тата 
книга от библиотеката на Велик Приорат България с автор 
– Великият Приор Румен Ралчев.

Вечерта след церемонията, по традиция, всички се съ-
брахме на тържествена вечеря, която продължи както обик-
новено  до малките часове на нощта.

Тържествено честване на V-тата годишнина от Тържествено честване на V-тата годишнина от 

Обявяването на Обявяването на 
ВП България за ВП България за 

пълноправен член пълноправен член 
на Орденана Ордена

гр. Кърджали. 
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▲
Павел Петков - Директор на Регионалния историческия музей
Джон Роуън – посланник на Република Ирландия
Брат Бисер Николов – областен управител на Област Кърджали
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ОРДЕНЪТОРДДЕНЪТОРДЕНЪТОРДДЕНЪТ

Домакините от Кърджали бяха органи-
зирали интересна развлекателна програма 
– посещение на две исторически места – 
свещеният град Перперикон и тракийско-
то светилище Татул, разположени в райо-
на. В ранния следобед участниците имаха 
възможност да се разходят с корабче по 
язовир Кърджали и да обядват на брега.

Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2013 ã.     13  
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ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ

На 21-22 юни 2013 г. делегация на Велик Приорат 
България, ръководена от Великия Приор- Н.Пр.
Румен Ралчев взе участие в Конвента на Велик 

Приорат Германия. Конвентът се проведе в гр. Ротенбург, 
живописно градче, близо до гр. Бремен.

В изключително приятелска обстановка Н.Пр. Румен 
Ралчев и Н.Пр. Елке Брунс- Велик Приор на ВП Германия 
обсъдиха предстоящата доставка на медицинско оборуд-
ване за България през м.октомври 2013 г., както и други 

въпроси от взаимен интерес. Бе проведена среща и с кмета 
на гр.Ротенбург.

На Конвента присъства и Н.ВПр.Муниб Юнан- гла-
ва на Световния съюз на лютеранските църкви, с който 
бе обсъдено участието на ВП България в проекта за из-
граждане на Молитвения комплекс на р.Йордан, където на 
територията, предоставена от Лютеранската църква пла-
нираме изграждането на православен параклис на Велик 
Приорат България.

Посещение на Конвент на 
Велик Приорат Германия



ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ

На 05 октомври 2013 г. (празник на града) в гр. Ст. Загора на тържествена це-
ремония, на която присъстваха общественици, журналисти, представители на 
общината, Н.Пр. Румен Ралчев- Велик Приор на Велик Приорат България пре-

даде тържествено събраните повече от 20 000 подписа в подкрепа на канонизацията на 
кмета на гр. Стара Загора- г-н Живко Тодоров. По инициатива на Велик Приорат Бъл-
гария през октомври 2012 г. бе взето решение за организиране на национална подписка 
за канонизиране на загиналите християни-мъченици. В организацията на подписката се 
включиха Командериите, Рицари, Дами, Постуланти и симпатизанти от цяла България. 
Символично в подписката се включиха и Братята, Сестрите и Постулантите от Коман-
дериите в Русия и Киев.

Кметът на гр. Ст. Загора ще добави и подписите на жителите на Старозагорска об-
ласт, събрани от създаден за целта организационен комитет и подписката ще бъде пред-
ставена на Синода на БПЦ за вземане на решение.

избити от  войските на Сюлейман паша при повторното избити от  войските на Сюлейман паша при повторното 
завземане на гр. Ст. Загора през м. юли 1877 г.завземане на гр. Ст. Загора през м. юли 1877 г.

Подписка за канонизиране на
14 000 християнски мъченици

Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2013 ã.     15  
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

С тържествено отбелязване на 
годишнината от възстановя-
ването на рицарската чешма 

„Мацула“ в с. Бов започна денят на 
Събора на Командерия „Св. Иван Рил-
ски“  - 27 юли 2013 година. Чешмата 
е построена през 1212 г. от рицари-
кръстоносци начело с благородника – 
граф Сент дьо Бов. Възстановяването 
й е дело на община Своге и Команде-
рия „Св. Иван Рилски“ – град София.

Денят продължи с почит към 
св. Пантелеймон и курбан за здра-
ве и благоденствие. Рицарите, пос-
тулантите и гостите на биоферма 
„Чемерник“(която се намира над с. 

Бов) показаха уважението си към све-
теца и вековните традиции в този жи-
вописен край.

Съборът на Командерия „Св. 
Иван Рилски“  се проведе до хижа 
„Тръстеная“ – близо до биоферма 
„Чемерник“. Тържественото събитие 
провокира интереса на много от гос-
тите на хижата и Великият благодетел 
на Ордена – Иван Иванов, предвари-
телно накратко разясни на присъства-
щите  историята и целите на Ордена. 
Част от гостите на хижа  „Тръстеная“ 
помолиха за разрешение да присъст-
ват на Събора и това им беше позво-
лено.

Церемонията се проведе по всич-
ки правила на Ордена. Великият 
благодетел Иван Иванов въведе ри-
царите, дамите и гостите на Събора 
в хронологията на рицарските на-
шествия в България и историческите 
следи, които те са оставили в бита, 
традициите и наименованията около 
Бов и в страната ни. Беше приет един 
постулант.

На другия ден се проведе тради-
ционният за биоферма „Чемерник“ 
Рицарски турнир, на който част от 
рицарите и гостите демонстрираха 
ездаческите си и техничести бойни 
умения.

Събор на Командерия 
„Св. Иван Рилски“ 

27.07.2013 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерии 
“Св.Георги- Москва” и “Св.

Андрей Первозванный- Москва”
юли 2013 г.

На 27.07.2013г. в гр. Москва се проведе Събор на Ко-
мандерии „Св. Георги – Москва” и „Св. Андрей Первоз-
ванный”. В Събора взе участие и Великият Приор на Ве-
лик Приорат България Н. Пр. Румен Ралчев. Бяха приети 
нови Рицари и Дами в двете Командерии.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 17.09.2013г. се проведе събор на Ко-
мандерия „Св. София”, на който бе 
почетен патронния празник на Коман-

дерията. Бяха приети Постуланти и назначени 
длъжностни лица. На събора присъстваше и Н. 
Пр. Румен Ралчев – Велик Приор на Велик При-
орат България.

Събор на 
Командерия 
„Св. София“ 

17.09.2013 г. 



Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2013 ã.     19  

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“ – 

София 
24.09.2013 г. 

На 24 септември 2013 година 
в София се проведе ритуа-
лен Събор на Командерия 

„Св. Архангел Михаил“. Рицарите и 
дамите се събраха в Молитвения Дом 
на Велик Приорат България - Клуб 
2008.В съборната зала присъстваха 
Негово Превъзходителство Великият 
Приор на ВП България – Румен Рал-
чев, Великият Секретар  - сестра Хер-
мина Георгиева, Великият Офицер 
по европейските програми – Пламен 
Лазаров, членове на командерията и 
гости.

Командерът направи кратък обзор 
за работата на Командерията между 
двата Събора. Присъстващите бяха 
информирани за честването по слу-

чай отбелязването на Петата годиш-
нина от обявяването на ВП България 
за пълноправен член на OSMTH, 
проведено в град Кърджали.

Основна част от дневния ред на 
Събора беше приема на нови пос-
туланти. Командерия „Св. Архангел 
Михаил“ е поела менторство за Шу-
менска област. На Събора бяха при-
ети седем нови постуланти, трима от 
които - от град Шумен. Те бяха прис-
тигнали специално за ритуала и оста-
наха силно впечатлени от него.

Брат Данислав Александров беше 
назначен за архивист на командерия-
та. Сестра Милена Анастасова изнесе 
кратък доклад на тема „Ръкописите 
от Наг-Хаммади“, който е включен в 

програмата на Кръжок „Езотерика“, 
воден в командерията. 

Великият Приор запозна при-
състващите с резултатите от проведе-
ния в Гърция Магистрален Съвет на 
Ордена, а също и с организацията по 
предстоящото посещение на Светите 
земи на делегация от ВП България. 
Информацията беше изслушана с ин-
терес от рицарите и дамите. 

След Събора братята и сестрите 
от командерията продължиха разго-
ворите на традиционната агапа. Но-
вите постуланти бяха приети изклю-
чително радушно от всички членове 
на командерията и се включиха с удо-
волствие в завършека на вечерта.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Св. Николай – Киев” 

29.09.2013 г. 

На 29.09.2013г. 
в гр. Киев, 
Украйна се 
проведе Събор 
на Командерия 
„Св. Николай – 
Киев”. В Събо-
ра взе участие 
Н. Пр. Румен 
Ралчев – Велик 
Приор на Велик 
Приорат Бълга-
рия. В състава 
на делегацията 
бяха и Коман-
дери на Коман-
дерии и Велики 
Офицери на 
Велик Приорат 
България.

Съборът се 
проведе в новия 
храм на Коман-
дерия „Св. Ни-
колай – Киев”.
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Командерия „Свети Андрей 
Първозвани” на жителите на Разград!

Нова детска площадка и кътове за отдих подари 

Нова детска площадка - дарение от Командерия 
„Свети Андрей Първозвани”, получиха мал-
ките възпитаници на детска градина „Щастли-

во детство” в с. Раковски. Тя бе открита официално на 
първия учебен ден – 16 септември, като лентата на нова-

та придобивка преряза Командерът Денчо Бояджиев. 
С активното съдействие на братя и сестри от Ко-

мандерията бяха изградени 15 нови кътове за почивка в 
местността за отдих „Пчелина” край Разград. 

Общата стойност на даренията е 10 000 лв.



��������	������	

22     Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2013 ã.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

ÈÄÅßÒÀ:
Командерия „Св. Лазар Български“  - 
гр. Габрово, част от Велик Приорат 
на България на Ордена на Рицарите 
тамплиери от Йерусалим инициира 
разработване на концепция за съз-
даване на портрет на Жак дьо Моле 
- „Образът на Жак дьо Моле през по-
гледът на младият творец“, като твор-
чески модел, който да бъде създаден 
на конкурсно начало.

Жак дьо Моле е 23-ят и последен Ве-
лик Магистър на Ордена на тампли-
ерите. Роден през 1244 или 1245 г. в 
Горна Саона, в графството Бургон, 
васална област на Свещената Рим-
ска империя. Той е избран за Велик 
Mагистър на Ордена на Храма по 
времето на папа Бонифаций VIII, а 
крал на Франция е Филип ІV Хубави 
(1268–1314 г.) Рано сутринта на 13 ок-
томври 1307 г. по заповед на краля, се 
пристъпва към арести на всички Там-
плиери във Франция и конфискуване 
на имуществото на Ордена като след-

ствие на коварен заговор между Фи-
лип ІV Хубави и Папа Климент V. На 
18 март 1314 г. Великият магистър на 
Франция Жак дьо Моле заедно с три-
ма офицери с най-висок ранг също са 
изгорени на кладата. Догодина, 2014г. 
се навършват  700год. от достойната 
му смърт.

ÖÅË ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
Да се популяризира живота и делото 
на  последният Велик Магистър на 
Ордена на тамплиерите.

Ó×ÀÑÒÍÈÖÈ:
В конкурса могат да участват всички 
желаещи ученици в редовна форма 
на обучение от НГПИ „Тревненска 
школа“, гр. Трявна, от 14г. до 19г. 
включително.

ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß:
1. Творбите да са оригинални, атрак-
тивни и въздействащи;

2. Да са разработени с различни ди-

гитални техники в областта на при-
ложните изкуства, компютърната гра-
фика, дърворезба, скулптура, релеф, 
медал или триизмерен бюст, дигитал-
на фотография, колаж и др. 

3. Недопустимо е вмъкването на гото-
ви композиции и елементи, които са 
предмет на чужда интелектуална соб-
ственост;

4. Приемат се до две творби от участ-
ник;

5. Размерът на творбите, да е не по–
голяма от 50х70см., за скулптура по-
малко от 50см.

Ñðîê íà ïðåäñòàâÿíå íà 
òâîðáèòå:  25 íîåìâðè 
2013ã.
След подбор на жури се обявяват 1, 2 
и 3-то място. За 1-во място се опреде-
ля парична награда от 250лв., за 2-ро 
– 150лв. и 3-то – 100 лв.

Допълнителни награди-за най-
млад творец и други.

Обявен е конкурс на тема 
„Образът на Жак дьо Моле“

К
омандерия „Св.Лазар 
Български” гр. Габрово, 
част от ОРДЕНА 

НА РИЦАРИТЕ ТАМ-
ПЛИЕРИ  НА ЙЕРУ-
САЛИМ, Велик Приорат 
България, в партньорство с 
НГПИ „Тревненска школа” 
гр. Трявна обяви  КОНКУРС 
на тема „Образът на Жак дьо 
Моле“
За създаване на портрет, 
който може да бъде в облас-
тта на изящните и приложни 
изкуства, компютърната гра-
фика, дърворезба, скулптура, 
релеф, медал или триизмерен 
бюст, дигитална фотография, 
колаж и др. По повод 700г. 
от изгарянето му на клада, 
като признание за достойният 
му живот, дело и мъжествена 
смърт.
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На 25 септември 2013 г. в Националната библио-
тека "Кирил и Методий" бе представена книгата 
"Тайните общества и ордени"- т.І от поредицата 

"Тамплиерство и масонство", състояща се от 4 тома. Кни-
гата представя повече от 80 ордена и общества, оказали 
значимо влияние върху историята и развитието на света. 
Автор на книгата е Ген.-майор (ор) Румен Ралчев Стар Ве-
лик Майстор на Великата ложа на старите и приети зидари 
на България и Велик Приор на Велик Приорат България. 

На представянето присъстваха ръководители и члено-
ве на повечето ордени и общества, регистрирани в Бълга-
рия, Н.Пр. Юрий Николаевич Исаков Посланик на Русия 
в България, научни, обществени и културни дейци, жур-
налисти.

Отношение към книгата взеха проф.Валери Стефа-
нов, проф. Недьо Недев и акад. Богданов. Всички те се 
обединиха около мнението, че книгата представлява зна-
чимо постижение в исторически план. Отношение взе и 
г-жа Славка Бозукова- гл. Редактор на в-к."Стандарт". Тя 
отбеляза значението на първия том за информирането на 
обществото за целите и задачите на тези ордени и обще-
ства, като се спря на задълбочеността и широкия обхват 
на книгата. Великият майстор на ВЛССПЗ на България 
проф. Валери Митков отбеляза научния принос на книга-
та към познанието на езотериката. Акад. Богданов, препо-
давател в Калифорнийския университет в Сан Франциско, 
САЩ, обяви решението на академичното ръководство на 
университета за стартиране на процедура за присъждане 
степен "д-р на философските науки" на Румен Ралчев за 
този монументален труд. ►

Представяне на книга 
№ 25 от библиотеката на 
Велик Приорат България
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ПРИЯТЕЛИ НА ВП БЪЛГАРИЯПРИЯТЕЛИ НА ВП БЪЛГАРИЯ

На 20  септември се проведе официална среща между Н.В.Пр. Манукян Патриарх на 
Арменската апостолическа църква в Йерусалим и Н.Пр. Румен Ралчев- Велик Приор 
на Велик Приорат България. Великият Приор поздрави Н.ВПр. с избирането му за 

Патриарх и го покани да посети Велик Приорат България. Патриарх Манукян Потвърди госту-
ването си през 2014 г. и на свой ред покани делегацията, която ще вземе участие на 6.01.2014 г. 
в откриването на Молитвения комплекс на р.Йордан да направи официално посещение на Ар-
менската Патриаршия в Йерусалим. Срещата премина в изключително приятелска обстановка.

Среща в Атина с 
Патриарха на Арменската 
апостолическа църква
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ПРИЯТЕЛИ НА ВП БЪЛГАРИЯПРИЯТЕЛИ НА ВП БЪЛГАРИЯ

На 30.09.2013 г. в гр. Киев, Украйна, се състоя официална среща 
между Н.Пр. Крсимир Минчев – Посланик на Република Бъл-
гария и Н.Пр. Румен Ралчев- Велик Приор на Велик Приорат 

България. На срещата Великият Приор разясни целите и организацията 
на Ордена, както и работата на Велик Приорат България като Ментор на 
Ордена за Украйна. Н.Пр. Посланикът изрази готовност за подпомагане 
на благотворителната дейност на Ордена в Украйна. Двамата разгледаха 
и параклиса на посолството.

ÑÐÅÙÀ Ñ Í.ÏÐ. ÏÎÑËÀÍÈÊÀ ÍÀ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß Â ÓÊÐÀÉÍÀ
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Митрополит Ханна е офици-
ален говорител на Право-
славната църква в Йeруса-

лим и Светите земи от 2005 година. 
Преди това е служил в храма „Въз-
кресение" в Йерусалим и е отговарял 
за арабския сектор на източноправо-
славната Патриаршия. Митрополит 
Аталлах Ханна е активен участник в 
християнско-мюсюлманския диалог.

Макар тамплиерството да е поста-
вено встрани от православието, мит-

рополит Ханна прояви разбиране, ве-
роятно защото самият той е арабин и 
служи в източно-православната църк-
ва в Светите земи под ръководството 
на гръцкия духовен клир. Точно човек 
като него с активна позиция във враж-
дуващия свят на араби и евреи, човек 
с подобни възгледи, оцени усилията 
на Великия Приорат България за ику-
менизъм и за пореден път потвърди 
своята покана към нас за посещение 
на Светите земи и среща с него.

Митрополит Ханна ни благослови 
в деня на Богородица и прие поканата 
да изнесе публична лекция в края на 
месец октомври 2013 година с акцент 
върху вярата и мостовете между отдел-
ните християнски деноминации.

Поръката на митрополит Теодо-
сий към нашия Орден бе да продължа-
ваме усърдната си работа в подкрепа 
на исконните християнски ценности, 
в подкрепа на Българската православ-
на църква и Патриарх Неофит.

Среща на Великия Канцлер 
Асен Янев със Севастийският 
митрополит Теодосий 
(Аталлах Ханна)
Архиепископ на православната църква на Йерусалим

ПРИЯТЕЛИ НА ВП БЪЛГАРИЯПРИЯТЕЛИ НА ВП БЪЛГАРИЯ
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Манастирът "Св. Николай" 
се намира в югоизточната 
част на Шабачко-Велевска 

епархия, близо до границата с Босна.
Той е най-новият манастир в епархи-
ята.  Разположен е в изключително 
живописна местност в землището на 
разрушения през ХIХ в. Сокоград. 
Археологическите проучвания в ра-
йона откриват следи от поселение в 
дълбока древност. Богатите залежи на 
олово и цинк осигурявали добър по-
минък на местното население, а дъл-
боките пропасти, обграждащи стени-
те на града, го правели практически 
непревземаем. 

Соко град се намира на около 590 
метра над морското равнище. По 
времето на Османската империя Со-
коград е турски гарнизон. Освободен 
е едва през 1862 година. Световните 
сили заставили Цариград да предаде 
града на Сърбия под наблюдението 
на английския и на руския консул. 
Пазят се списъци с имената на 4300 

изселници, потеглили от Сокоград 
с 1800 коня и най-ценния си багаж. 
Когато и последният човек излязъл 
от града, Сокоград бил взривен. Про-
цъфтяващият някога град - с пет кули, 
четири джамии, странноприемници, 
богати оловно-цинкови мини, военни 
гарнизони и много други сгради - бил 
напълно разрушен. 

През 1989 г. мястото в подножи-
ето на Сокоград било закупено за 
строеж на сегашния манастир, носещ 
името на св. Николай от епископа на 
Шабац и Валево, епископ Лоърънс, 
който има видение за бъдещия мана-
стир. Той казва: "Това ще бъде най-
голямото ми наследство, моята работа 
като епископ на Шабац и Валево."  
Написва четиринадесет тома, посве-
тени на  делото и живота на владиката 
Велимирович, като първите средства 
за манастира са събрани от продаж-
бата на тези трудове.  Отначало бил 
построен храмът, а по-късно камба-
нарията и жилищните сгради. Хра-

мът първоначално носи името на св. 
Николай Мирликийски Чудотворец, 
а след прославата на епископ Нико-
лай Велимирович   той става покро-
вител на храма и на целия манастир. 
За храмов празник е избран 3 май 
- денят, в който са пренесени мощи-
те на владика Николай от Америка в 
Лелич - родното място на светителя. 
На 16.04.2013 г. по благословията на 
епископ Лаврентий те са преместе-
ни в специално ковчеже, дарение от 
Предраг и Лиляна Йованович. В мо-
мента ковчежето е поставено върху 
Трона на Св. Николай Мирликийски, 
който се намира в църквата. Нався-
къде в манастира се усеща духовното 
присъствие на владиката Николай. 
В манастирския комплекс се намира 
голяма сграда, носеща неговото име, 
която разполага с прекрасни условия 
за посрещане на поклонници, както 
и паметник на владиката, застинал в 
съзерцание на едноименния му мана-
стир. Богата музейна сбирка запозна-
ва с неговия живот и пастирската му 

в Соко Град (дрински), в Соко Град (дрински), 
СърбияСърбия

Манастирът Манастирът 
“Св. Николай” “Св. Николай” 

Ñåñòðà Þëèÿ Íèêîëîâà DCTJ 

ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

дейност, съхранява ръкописи и първи 
издания на негови произведения. Но-
воиздадени томове от негови творби 
заемат цели лавици в манастирската 
книжарница. 

Самият манастир е разположен на 
брега на река Соко , сред широка и 
красива равнина, заобиколен от ниски 
и стръмни скали. В предната му част  
Лажанският поток се слива с реката и 
образува прекрасно езеро. Дворът е  
подреден с много вкус.  Цветята, мал-
ките водопади и многото слънчеви 
пейки допълват хармонията на това 
свято място.  Зад църквата е построен 
голям, много удобен и приятен хотел, 
а в малкото магазинче продават дъха-
во сладко от горски ягоди, набрани от 
близките поляни. В двора на манасти-
ра е  издигнат паметник на епископ 
Николай.  В манастира живее право-
славната монахиня Сибила Лер, която 
дарява на музея едно безценно сръб-
ско знаме, което нейния дядо успява да 
спаси и занесе в Америка.Това знаме е 

единствено и уникално със своята ис-
тория за цяла Сърбия.   В музея при 
манастира се пази и едно разпятие на 
Христос, на което ясно се виждат две 
дупки от куршуми. Някой е донесъл 
това разпятие от Сребреница, Босна, 
през 90-те години на миналия век и го 
продал за вторични суровини. До раз-
пятието има надпис, на който четем: "...
Не знам чия ръка Го е ранила: сръбска, 
мюсюлманска или хърватска, но това 
не е толкова важно. Понеже всички 
сме Негови деца, тези рани еднакво Го 
болят.""Тъжно е - продължава надпи-
сът, - че вместо да Му се отблагодарим 
за всичко, което е направил за нас през 
вековете, ние, Неговите деца, влизаме 
така грешни в Третото хилядолетие. 
Господи, прости!"

На скалистия връх, където някога 
са се издигали стените на Сокоград, 
днес се извисява огромен кръст в па-
мет на невинните жертви на бомбар-
дировките над Сърбия от немците и 
тези през пролетта на 1999 година. 

Кръстът е осветен от Негово Све-
тейшество Сръбския патриарх Павле 
на 24 март 2000 г. в присъствието на 
множество вярващи и гости. По пътя, 
който води към кръста, са издигнати 
десет параклиса, а под иконата във 
всеки от тях е поставен надпис с една 
от Десетте Божии заповеди  и затова 
е наречен "Пътят на вярата".  Преди 
да продължи пътя си нагоре, поклон-
никът се спира за почивка и молитва, 
привлечен от молитвения кът. Замис-
ля се върху прочетеното и вижда своя 
жизнен път, земните си дела и отно-
шенията си с хората в друга светлина. 
Така, вървейки в молитвен унес, човек 
неусетно напредва и по пътя към себе 
си, и към Господа. Крачка по крачка 
се изкачва нагоре и стига до подножи-
ето на кръста, откъдето пред погледа  
се разстила хоризонта, а земните въз-
вишения и небето се сливат. Душата 
притихва и остават само искрените, 
благодарствени  молитви към Бога , 
благословил това свято място !!!

nnDnn
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Дошъл е вече моментът да се от-
правим към Божи гроб!

Виа Долороса – Пътят 
на болката или Кръстният път! Няма 
християнин по света, който да не е 
чувал за това място – тясна уличка, по 
която е вървял Христос, носейки на 
рамо кръста на разпятието. По нея са 
отбелязани 9 от14-те места,/наречени 
спирки/, на които Спасителят е спи-
рал, за да поеме дъх и събере последни 
сили. Според вярването тази улица за-
почва от мястото, където е разположе-
на Лъвската порта на Стария град. Тук 
се е намиралаПреторията и крепостта 
Антония – мястото, на което се е 
провел съдебния процес срещу 
Христос. По времето на Исус 
тази крепост е извън очерта-
нията на Йерусалим. Точно тук 
Пилат Понтийски потвърждава 
присъдата на Синедриона за 
най-тежкия вид смъртно наказа-
ние – разпъването на кръст, след 
което оправдателно публично 
си измива ръцете. В онова вре-
ме това е еврейски обичай, за 
да покажеш, че не си виновен 
за нещо. Сега на мястото има 
малък храм, на чийто купол има 
трънен венец. На това място има 
арка, наречена “Homo est” – на 
латински – „Това е човекът“ – 
думите на Пилат Понтийски, 
когато посочва Христос.

Втората спирка по ВиаДоло-
роса е мястото, на което Хрис-
тосе поел кръста на раменете си. 
Отдясно е параклисът на бичу-
ването, където Исус е подложен 
на удари с бич. На пода все още 
се виждат очертания на кръгове, 
върху които римските войници 
са играли на зарове.

След това улицата прави рязък за-
вой надясно, където е мястото на трето-
то спиране. Тук Христос за първи път 
пада под тежестта на кръста. Отстрани 
се издига малък параклис, дарение от 
полски войници. Над входа му е по-
ставен релеф, изработен от Тадеуш 
Залински, който представя Христос, 
изнемогващ под тежестта на кръста. 

Четвъртата спирка е мястото, на 
което Исус среща своята майка – Дева 
Мария. Това е последната среща между 
майката и сина. Никой не може да из-
рази горестта и мъката, с които сякаш е 
пропито това място. Мислено се връща-

ме назад във времето и си представяме 
крещящата тълпа, страдащия Христос 
и самотната, невзрачна женица, събра-
ла в душата си болката на целия свят. 

ВиаДолороса пресича улица Ел 
Вад, където е построен францискански 
параклис. Той отбелязва петото спира-
не на Христос. Тук Симон Киренеец 
е поел кръста от Исус, за да облекчи 
страданието му. На стената до входа на 
параклиса има вдлъбнатина. Според 
преданието, това е отпечатък от дланта 
на Христос, който се опрял на стената, 
изтощен от умората. 

Уличката се вие на запад и стига до 
параклиса на Света Вероника. Това 
е шестото спиране на Исус. Една 
жена от тълпата – блудницата Веро-
ника – се смилила на Исус и изтри-
ла с косите си потта от челото му. 
С този обикновен човешки акт на 
състраданиетя, без да иска, изчисти-
ла всички свои грехове и църквата я 
причислила към светиите.

На следващата пресечка - меж-
ду ВиаДолороса и Сукхан ас Заин 
също има малък параклис. Тук 
Христос е паднал за втори път. 

„Не плачете за мен, плачете за 
себе си и за децата си“ – с тези думи 
Исус се обръща към няколко благо-
честиви жени, които плачат за него 
на мястото на осмото му спиране. 

Улицата продължава с широка 
стълба. Вдясно от нея се намира 
вход към стар коптски манастир – 
мястото, където Исус пада за трети 
път. Това е последното спиране на 
Христос по ВиаДолороса. 

Следващите пет свещени места 
се намират в храма на Божи гроб. 
Това е огромен храмов комплекс, 

Йерусалим – 
едно изкачване към Бога
(Втора част)

Áðàò Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ KCTJ

ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО
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под неговия покрив са побрани хълма 
Голгота, мястото на Гроба Господен, а 
също и храмовете на различните хрис-
тиянски вероизповедания – правосла-
вен, католически, коптски и арменски. 
Всеки от тях носи своите черти, но 
всички са обединени от общата хрис-
тиянска вяра.

ВиаДолороса извежда пред неголям 
плочник, покриващ двора пред храма. 
Дървената порта на самия храм е с две 
крила, отдалече личи, че хиляди ръце 
са я докосвали с почит и благоволение. 
Това е вратата на Храма на християни-
те – мястото, през което безчет поклон-
ници  са преминавали, за да извършат 
най-важното – поклонението на Божи 
гроб.

Веднага след тежката порта отдясно 
започва тясна вита стълба. На практи-
ка тя се изкачва към Голгота – хълма 
на разпятието. Според преданието в 
основата на хълма е погребан черепа 
на Адам. Кръвта на Христос е про-
пила надолу в земята, достигнала е до 
него и така е измила греховете на чо-
вечеството.  На стената срещу стълбата 
има картина, представяща свалянето на 
дрехите на Исус. Това е десетото място. 
На следващото Христос е прикован на 
кръста. Отпред е поставена икона на 
Дева Мария. На нея е изобразен меч, 
забит в сърцето на майката – символ 
на неописуемото майчино страдание. 
Заставаш пред иконата за миг и вре-
мето сякаш спира. Неописуема мъка 
струи от погледа на светицата, очите й 
те пронизват едновременно с мълчалив 
въпрос и с болка.

Вляво от иконата е приковаването 
на Исус на кръста – единадесетото свято 
място по ВиаДолороса. Самият кръст с 
разпятието е поставен зад малък олтар, 
под който поклонниците коленичат. 

Вижда се отворът в скалата, в който е 
бил забит кръста. Самата скала е разце-
пена – преданието говори, че в момента 
на смъртта на Исус е станало земетре-
сение. Това е дванадесетото място на 
Кръстния път. Вляво от олтара започва 
стълба надолу, която извежда на камъка 
на помазанието – тринадесетото свято 
място. Това е къс гладка, червеникава 
скала, на която е бил поставен Исус след 
свалянето му от кръста. Тук той е измит, 
а тялото му е намазано с благовония и 
завито в погребален плащ. Вярва се, че 
камъкът е свещен – силата му се преда-
ва и осветява всеки предмет, поставен 
върху него. Затова всички поклонници 
слагат отгоре кръстчета, икони и малки 
сувенири. Именно от тази плоча Йо-
сиф Ариматейски, след разрешението 
на Пилат, взима тялото Христово и го 
полага в своята гробница, предназначе-
на за самия него. Тя се намира в съсед-
ната зала – в малък параклис, над който 
се издига огромната ротонда на Храма 
на Божи гроб. На практика това е па-
раклис в Храма – малка, самостоятелна 
постройка с тесен вход. Отпред винаги 
горят две големи свещи. Поклонниците 
влиза приведени в параклиса и колени-
чат пред мястото, където е бил погре-
бан Исус. Времето отново сякаш спира. 
В първия миг човек чувства нещо неяс-
но, неопределено, плашещо и едновре-
менно с това – много близко. Ставаш 
един от милионите, които са колени-
чили пред гроба и можеш да усетиш 
вечността. Тук най-добре разбираш, че 
вярата е вечна, само плътта човешка е 
преходна – като прах във ветровете на 
времето. Виждаш протегнатите за по-
мощ старчески ръце, слабите длани на 
децата и жените и железните десници 
на безбройните воини, дошли да се по-
молят за Божията милост. Безвремие и 
вяра в едно – това е Божи Гроб! Това е 

четиринадесетото място – последното 
земно място на Спасителя!

Точно срещу Златната порта, от 
другата страна на хълма, е разположена 
Гетсиманската градина. Вековни масли-
нови дървета /преданието говори, че са 
същите от времето на Христос, възрас-
тта им е над 2000 години/, се издигат в 
очертанията на малък двор. Тук Исус се 
е молил в нощта на ареста му. До сама-
та градина е Църквата на всички нации 
– францискански храм, който винаги 
тъне в полумрак, за да напомня на света 
за мрачните събития, което са се слу-
чили тук в нощта на Велики четвъртък 
срещу Разпети петък.

Досами главния път, който минава 
пред Гетсиманската градина, е църква-
та „Успение на Пресвета Богородица“. 
Тук са погребани родителите на Дева 
Мария – Свети Йоаким и Света Анна, а 
също и Свети Йосиф. В дълбоко под-
земие, към което се слиза по широко 
каменно стълбище, е гроба и на Дева 
Мария. Традиционно на това място се 
прави женски хаджилък. Зад гроба е 
прочутата икона на Богородица Йеру-
салимска.

В Стария град на Йерусалим могат 
да се видят още много забележителни 
места. Нашите приятели, които при-
дружаваме, се чувстват замаяни от впе-
чатленията. Ние също. На нас ни е за 
шести път, но сякаш всяко следващо 
идване тук ни е първо! 

Такъв е Йерусалим – с древната 
мъдрост в небето и дълбочината на ве-
ковете! Грабва те още от първия поглед, 
от първата крачка. Пътят отново и от-
ново ще ни връща тук! С изгряващото 
слънце в златните куполи, той ще звучи 
в сърцата и молитвите ни, ще ни дарява 
с живот, вечна любов и свята печал!

Тук най-добре разбираш, 
че вярата е вечна, само 
плътта човешка е преходна 
– като прах във ветровете 
на времето.
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Тази година се навършват 200 го-
дини от рождението на Рихард 
Вагнер, световноизвестен ком-

позитор, чието творчеството е обект на 
безкрайни спорове, продължаващи и 
днес. Интерес предизвиква фактът, че 
оригиналното творчество на Бийтълс е 
12 часа, а това на Вагнер, имаме в пред-
вид само оперното творчество, е повече 
от 40 часа. Разбира се, за музикалното 
изкуство не е важна само продължител-
ността на творбата, а и нейният замисъл 
и идейност, хармоничният рисунък, 
изпълнителския състав, трудността на 
изпълнението, височините, които пе-
вците трябва да покрият, драматургията 
и постановката. Освен изброените и 
редица още фактори влияят, за да ос-
тане едно музикално произведение в 
музикалната съкровищницата на чове-
чеството. 

Вагнер е велик творец, чиито про-
изведенията заемат почетно място във 
„фолклора” на човечеството. В насто-
ящата публикация ще бъдат засегнати 
някои от по-важните моменти от жиз-
нения и творчески път на композитора, 
влиянието на неговите възгледи върху 
Хитлер, интереса му към тамплиерите 
и към Светия Граал.

Æèçíåí è òâîð÷åñêè ïúò

Роден е на 22 май 1813 г. в Лайпциг, 
когато германците воюват с Наполеон. 
Истинското му име е Вилхем Рихард 
Вагнер - немски композитор, диригент, 
режисьор и публицист. Предците му са 
учители и органисти в Саксония. Баща 
му е полицейски чиновник, който уми-
ра 6 месеца след раждането му. Вторият 
баща е писател, художник и актьор в 
Дрезден.

Вагнер е известен със своите опери, 
наречени по-късно музикални драми. 
Музиката и неговите възгледи са обект 

на спорове, които имат продължение 
и днес. За разлика от други компози-
тори, той пише сам своите сценарии 
и либрета. Използва лайтмотивна тех-
ника и се стреми към безкрайна мело-
дия. Интересува се от старинни сюже-
ти, свързани с древни митове, легенди 
и предания. Чрез тях изпраща своите 
послания към присъстващите в зала-
та. Цялото творчество на композитора 
свидетелства за неговия неугасим ин-
терес към образния свят на народното 
творчество. За него историята винаги 
носи нещо временно, случайно, бързо 
остарява, докато митовете - дори когато 
са съвсем свободно третирани от ав-
тора, са винаги съвременни, правдиви, 
съзвучни на съвременността. Вагнер се 

стреми към тотално произведение на 
изкуството - синтез на музика, поезия, 
изобразително изкуство и драматургия. 
Всеки, слушал Вагнер, е усетил неговия 
уникален замах, изразен в творбата. За 
поставяне на своите опери изгражда 
специален оперен театър в Байройт. 
Последната опера на композитора е 
„Парсифал”. До 1903 година тя се иг-
рае само в Байройт.

В обществения живот Вагнер е бун-
тар, точно както и в изкуството. Проя-
вява силен интерес към политиката и 
философията. Взема участие в револю-
циите от 1848/49 г., което е причина да 
прекарва по-голяма част от живота си 
като емигрант в Швейцария и Фран-

ция. В тези години възникват идеите за 
неговите опери.

Революционер по природа, той 
постепенно попада под влияние на фи-
лософията на Шопенхауер, а по късно 
и на расистката философия на граф де 
Гобино, който проповядва нуждата от 
изчистване на европейската цивилиза-
ция от „духовната и физическа мръсо-
тия на еврейството”.

Със своето творчество, философ-
ски и естетически възгледи Вагнер 
оказва силно влияние на своите съв-
ременници. Ето как той въздейства на 
Фридрих Ницше.

В Базел, към края на 1871 годи-
на, Ницше започва да пише своя труд 
„Раждането на трагедията от духа на 
музиката”.Този труд е завършен през 
1872г. Тук Ницше изцяло е повлиян от 
възгледите и творчеството на Вагнер. 
Предисловието на това съчинение, 
посветено изрично на Рихард Вагнер, 
Ницше завършва с думите: „аз съм убе-
ден в значимостта на изкуството като 
най-висша задача и истинска метафи-
зическа дейност в духа на човека, кому-
то посвещавам тази книга като на мой 
възвишен предтеча по този път”. / В 
следващите свои трудове, някои писа-
ни дори след смъртта на композитора, 
Ницше постепенно стига до неговото 
отрицание, като казва, че Вагнер е опас-
ност за музиката, че музиката му е без 
бъдеще, че той и Вагнер са антиподи. 
Тези думи свидетелстват за силното 
влияние, което оказва Вагнер на своите 
съвременници с творчество и възгледи-
те си.

В музикалното изкуство на 19 век 
в Германия възникват две фракции, 
едните привърженици на Вагнер и 
наречени вагнерианци, а другите на 
Брамс - наречени брамсианци. Ост-
рите спорове, възникнали между тях 

Рихард Вагнер използва 
лайтмотивна техника и 
се стреми към безкрайна 
мелодия. Интересува се от 
старинни сюжети, свърза-
ни с древни митове, легенди 
и предания. 

200 Години от рождението 
на Рихард Вагнер

Рихард Вагнер 
- Тамплиерите - 
Свещенният Граал
Èâàí ÏÎÐÎÂ
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са свързани с пътя, по който трябва да 
се развива музикалното изкуство. Те 
взаимно отричат своите постижения. 
Привържениците на Вагнер смятат за 
своя основна цел пропагандиране на 
неговото творчество. За тях това е му-
зиката на бъдещето. „Подкрепата на 
Вагнер е нашата основна цел” - пишат 
те през 1852г. в „Ново музикално спи-
сание”. Те са за програмната музика, 
новаторските идеи, за философската 
дълбочина и идейност на музикалната 
творба. Брамсианците / са за общодос-
тъпност и национална определеност 
на музикалната творба, за развитие във 
вече утвърдените музикални форми, за-
вещани от Виенските класици. Вагнер 
пише остро срещу своите противници. 
След смъртта му полемичната разпале-
ност угасва и произведенията на Вагнер 
и Брамс получават всеобщо признание. 
Днес през призмата на времето можем 
да кажем, че творчеството и идеите, 
както на Брамс, така и на Вагнер, са не-
обходими за развитието на музикалния 
свят.

Îïåðíî òâîð÷åñòâî

Пише 13 опери. Популярни са: „Летя-
щият хонландец”, „Танхойзер”, „Ло-
енгрин”, „Нюрнбергските майстори 
певци”, „Пръстенът на нибелунга” и 
„Парсифал”. Извоювал име на ком-
позитор новатор, той експериментира 
и с нетрадиционни за епохата, в която 
живее, инструментални състави. На-
пример по случай погребението на 
Карл - Мария фон Вебер пише „Тра-
урен марш” за 80 духови инструмента 
и 20 барабана. Отделни изключително 
популярни фрагменти от оперите му 
заживяват свой самостоятелен живот 
– Полета на валкирите от едноимен-
ната му опера, хорала на пилигримите 
от операта „Танхойзер”, Сватбеният 
марш от второ действие на операта 
„Лоенгрин”, „Шумоленето на гората” 
и „Пътуване по Рейн” от „Пръстенът 
на нибелунга”.

Колосално по своите мащаби 
оперно произведение е „Пръстенът 
на нибелунга”. Сюжетът му е взет от 
германо-скандинавската митология и 
средновековната поема „Песен за Ни-
белунгите”. Това е тетралогия, съдър-
жаща четири части, които са отделни 
опери, замислени да се играят в чети-
ри последователни вечери: 1. Рейнско 
злато (1854г).; 2. Валкирия  ; (1856г) 3. 

Зигфрид (1871г).; 4. Залезът на боговете 
(1874г.) Разбира се отделните опери се 
поставят и самостоятелно, защото опе-
рата е особено дълга. В своята цялост 
това е най-дългата и продължителна 
оперна творба в историята на музиката.

Пише теоретични трудове за музи-
калния театър. Три основни принципа 
лежат в разработената от Вагнер теория 
за музикалната драма:

1. Изкуството не трябва да служи за 
забава и развлечение на преситената 
публика. То е призвано да бъде важно 
средство за нравствено възпитание на 
народа, за социалното преустройство 
на обществото.

2. В художественото произведе-
ние трябва да бъдат въплътени големи 
идеи, за да бъде наистина изкуството 
монументално, възвишено, освободено 
от всичко случайно и излишно

3. Само синтезът на изкуството 
може да способства за изразяване на 
тези големи идеи.

В своите трудове той защитава кон-
цепцията, че мелодията трябва да про-
излиза от интонационното движение 
на художествената реч и че не може да 
има разлика между декламационните и 
напевните фрази-Вагнер казва: „Моята 
декламация е вече пеене, а моето пеене 
трябва да бъде съвършена декламация” 
./ От тук Вагнер достига до идеята за 
безкрайната мелодия в музикалното 
произведение.

Художествените възгледи и прин-
ципи на Вагнер са ярко проявени в него-
вото оперно творчество. Но те блясват 
в своята пълнота, едва когато по негова 
идея е построен специален оперен те-
атър в Байройт. Композиторът среща 
много затруднения, пречки и неприят-
ности при реализиране на постановки-
те на своите опери, особено при реали-
зацията на „Пръстенът на нибелунга”. 
Едва след подкрепата на младия крал 
на Бавария Лудвиг II, тази идея се осъ-
ществява. Новопостроеният през 1872 
г. оперен театър в Байройт има 2000 
места и е амфитеатрален, като театрите 
в древна Гърция, липсват традицион-
ните балкони и ложи, има  механизи-
рана сцена, оркестърът и диригентът са 
в закрито помещение и не се виждат 
от публиката по време на действи-
ето. По време на представлението 
залата се затъмнява. Всичко това ста-

ва за първи път в историята на операта. 
Според Едуард Шуре, който пише за 
Вагнер през 1900 година, новият театър 
в Байройт се вижда на мнозина като 
нещо лудешко и безполезно, защото 
по своя замисъл надминава обикнове-
ните представи и традиции. Но след 
успехите на театъра дори след смъртта 
на неговия създател, доказва, „че той 
отговаря не само на нуждите на Герма-
ния, но и на неосъзнатите желания на 
европейската публика”. Този театър се 
посещава от аристокрацията на цяла 
Европа. /Княз Фердинанд често посе-
щава постановките в Байрот. Той е ме-
ломан и по негово настояване е открита 
операта в София. В нейния репертоар 
задължително присъстват опери на 
Вагнер./ Постановките в този театър се 
посвещават на „по-високото изкуство, 
в името на велик човешки идеал и се 
стреми/театъра/ да играе в обществото 
роля на възпитателна сила” .

Първоначалната идея на Вагнер 
е театърът да се посещава от всички 
свободомислещи хора. По-късно тя се 
изменя и театърът става място, на кое-
то присъстват преди всичко предста-
вители от аристократичните кръгове в 
Европа. Една от причините са скъпо 
платените постановки.

Вагнер е известен и израства и като 
забележителен диригент на 19 век. 
Пише трактата „За дирижирането”. 
Заедно с Ференц Лист поставят профе-
сионалните основи на професията на 
диригента. Дирижира с гръб към пуб-
ликата.

Âàãíåð è Õèòëåð

Историци и музиколози продължават 
яростните спорове около политиче-
ското и социално наследство на Ваг-
нер - отявлен антисемист, защитник на 
расовата чистота, за която се обявява и 
нацизма.

Вагнер е любимия композитор на 
Хитлер, но изглежда от елита на наци-

оналсоциалистите само той го 
харесва. ►
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► Изпълненията на митологическите 
му опери се радват на внимание и са 
важни, но и особено мъчителни съби-
тия за членовете на нацистката партия. 
Свръх човеците, трудно издържат че-
тири-петчасовите постановки, в които 
действието тече бавно. В пропагандни-
те филми на Райха музиката на Вагнер 
се преработва, за да се „изчисти” и на-
прави по-достъпна.

На 21.03.1933г. Хитлер встъпва в 
длъжност като Канцлер на Германия. 
Церемонията се състои в Потсдам, къ-
дето Гьобелс организира спектакъл с 
изпълнението на операта „Нюрнберг-
ските майстори певци”.

По време на Третия райх наслед-
ниците на Вагнер са приближени на 
Хитлер. Той е близък на семейството 
на сина на Вагнер - Зигфрид Вагнер и 
внуците му Вофганг и Виланд.

Вагнер е познат в някои среди като 
композитор антисемист. И днес в Из-
раел има група почитатели на Вагнер. 
Новата асоциация се стреми да реаби-
литира творчеството на немския ком-
позитор. Произведенията му в Израел 
са символ на нацистката епоха. Хитлер 
обожава композитора, а евреите го не-
навиждат. 

Днес личността на Вагнер и негови-
те произведения предизвикват огромен 
интерес по целия свят - 130 г. след не-
говата смърт. Преди няколко години за 
първи път еврейски оркестър изпълня-
ва произведение на Вагнер и то на фес-
тивала в Байрот. Той се провежда през 
лятото и е любим на Хитлер, тъй като 
на него се изпълнява „истинска арийска 
музика”. Израелският камерен оркестър 
„Ришон ле цион” с диригент Роберто 

Патерностро през 2011 година на този 
фестивал изпълнява 20 минутната сим-
фонична поема „Зигфрид”, създадена 
от композитора през 1869 за рожде-
ния ден на втората му съпруга. Случа-
ят е прецедент, защото след събитията 
от „Кристалната нощ” през 1938г. , е 
времето, когато Вагнер се превръща в 
символ на нацизма и антисемитизма, а 
Израел забранява творчеството му. Му-
зиката на Вагнер се смята за обида към 
паметта на 6 милиона евреи убити от 
фашисткия режим.

Патерностро, чиято майка е прежи-
вява ужасите на Холокоста, смята, че 
е време да се направи разграничение 
между творчеството на Вагнер и него-
вата идеология. „Знам, че желанието ми 
е неприемливо за Израел, но мнозина 
най-вече млади хора, искат да погле-
днем Вагнер право в очите”.

Бойкотът на Вагнер предшества 
създаването на израелската държава. 
Първите опити да бъде върнат в репер-
тоарите са от 1981г., когато Зубин Мета 
изявява желание да изпълни негово 
произведение. Това е повод за нечуван 
скандал и иск за официална забрана 
на композитора чрез Върховния съд 
на справедливостта. Десет години по-
късно Даниел Баренбойм прави вто-
ри опит, през 2001г. той изпълнява с 
Берлинската филхармония фрагмент 
от „Тристан и Изолда” в Тел Авив. То-
гава много възмутени зрители напускат 
залата. Започва обществена полемика 
за законодателна забрана на Вагнер в 
страната.

Вагнер умира половин век преди 
Хитлер да дойде на власт. Вярата на 
композитора в превъзходството на нем-
ците над евреите винаги подкрепя на-

цистката идеология. В книгата си „Ев-
рейството в музиката (1869г.)”  Вагнер 
твърди, че евреите могат да съчиняват 
популярна музика на невисоко ниво, 
носеща лесни пари, че те не могат да 
създават сериозно изкуство. Компози-
торът гневно заявява, че евреите предиз-
викват отвращение у немците, защото 
се обличат и държат странно. Обвиня-
ва ги в контрол на пресата, театъра и 
културния живот. За него съвременният 
материализъм е резултат от еврейско 
влияние и той предвижда отстранява-
нето му от немската култура. По-късно 
заявява: „Аз считам еврейската раса за 
определен враг на човечеството и всич-
ко, което е благородно в него”. Тази 
му ненавист допада на Хитлер, който 
счита, че неговата музика е източник на 
благоволение. Фашистите приемат и 
други немски композитори за свои, но 
Вагнер заема почетно място.

За 50-тия си рожден ден Хитлер по-
лучава оригинални партитури от опери 
на Вагнер. Цената на този специалния 
подарък е близо един милион райх-
марки. По време на войната Хитлер 
скрива тези партитури, които и до днес 
не са открити.

Âàãíåð, Ñâåùåííèÿò Ãðààë è 
òàìïëèåðèòå

В операта „Парсифал”основна е темата 
за Свещения Граал. Парсифал е обявен 
за новия крал на Граала. Свещенният 
граал се пази от рицарите тамплиери. 
В първите рицарски романи Граалът се 
появява в двора на графа на Шампания, 
който активно участва в създаването на 
ордена на тамплиерите. Когато те са 
подложени на гонения, в протоколи-
те на Светата инквизиция е записано, 

Новопостроеният 
през 1872 г. оперен 
театър в Байройт 
има 2000 места и 
е амфитеатрален, 
като театрите 
в древна Гърция, 
липсват традици-
онните балкони и 
ложи, има  механи-
зирана сцена, оркес-
търът и дириген-
тът са в закрито 
помещение и не се 
виждат от публи-
ката. По време на 
представлението 
залата се затъм-
нява.
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че „причудливите глави, пред които 
се прекланят тамплиерите притежават 
много чудодейни свойства, приписва-
ни на Граала. Например те предпазват 
от беди и правят земята плодородна”

Връзка с Граала има и Годфрид Бу-
лонски, който според легендите е по-
томък на Лоенгрин /Лебедовия рицар, 
който е син на Парсифал - неизменния 
герой от първите предания за Граала/. 
Смята се, че Свещеният граал е свързан 
с Исус. Според някои предания, това е 
чашата, с която Исус и апостолите пият 
на тайната вечеря. Според други - Исус 
пие вода от Граала преди разпятието. 
Според трети - Йосиф Ариматейски в 
този съд събира кръвта на Исус от кръ-
ста. Според други служи и за едното, и 
за другото. Темата за Граала е много по-
пулярна днес. На нея са посветени мно-
го филми и романи, като новото е, че с 
Граала се олицетворяват наследниците 
на Христос и Мария Магдалена.

Според изследване в книгата „Све-
тата кръв и Свещеният Граал” авторите 
проследяват и откриват, че Парсифал 
има роднинска връзка с Лазар от Но-
вия завет. Тук те задават и интересни 
въпроси: „Но ако Граалът наистина 
съществува и е толкова тясно свързан 
с Христос, защо 1000 години никой не 
споменава за него? Къде е през всичко-
то това време? Защо за него не се раз-
казва в по-ранната литература, фолк-
лор и предания? Защо нещо толкова 
важно и съществено за християнството 
изчезва вдън земя. И още по-любопит-
но - защо за него започва да се говори 
в точно определен момент, в разгара на 
кръстоносните походи? Просто съвпа-
дение ли е, че този тайнствен предмет, 
който сякаш не е съществува цели 10 
века, отново изниква, когато Франкско-
то кралство в Йерусалим изживява своя 
разцвет, когато тамплиерите са най-
силни и катарите стават толкова влия-
телни, че заплашват да изместят Римо-
католическата църква. Има ли връзка 
между отделните факти?” 

От всички романи, писани за Гра-
ала, най-стойностни са тези на Волф-
рам фон Ешенбах, върху които Вагнер 
пише своите опери.

„Аз знам - казва отшелникът на 
Парсифал, който му открива тайната 
на Свещения Граал – за храбрите ри-
цари от замъка Монсалват, където се 
пази Граалът. Това са тамплиерите, ко-
ито често тръгват на далечни походи в 
търсене на подвизи. Всичко, с което те 
се хранят, идва при тях от ценен камък, 
събиращ в себе си цялата чистота. Той 
се нарича камък от небето.” 

Този камък - други пишат- е Гра-
алът, който, подмладява, когато го 
видиш и стоиш близо до него, тогава 

оставаш на същите години, на които 
си, независимо дали си мъж или жена. 
Камъкът дава на тамплиерите всичкия 
дивеч, който ходи, лети и плува. Камъ-
кът призовава само достойните хора да 
му служат. По краищата му се появяват 
букви – разкриващи потеклото на все-
ки. Граалът притежава силата да качва 
на престол и да направи цар.

Петър Дънов в началото на 20 век 
говори за Светия Граал:

„Една легенда разказва, че когато 
Луцифер пада от Небето на Земята, от 
короната му се откъсва един скъпоце-
нен камък, от който е изработена Чаша-
та за Тайната вечеря на Христос с уче-
ниците Му. В нея бе събрана изтеклата 
кръв на Спасителя и занесена от Анге-
ли в западния свят, за да я приемат тези, 
които искат да разберат ИСТИНСКИ 
Христовия Принцип. Скъпоценният 
камък се превръща в Свещения Гра-
ал!….. Светият Граал е съдът, съхраня-
ващ най-чистата храна за човека-герой 
- Любовта. И ако някой недостоен се 
приближи до него, ще страда като Ам-
фортас …. „Скритото знание”, обхва-
щащо все повече човечеството, може да 
бъде наречено и „познание за Граала”. 
Това е новото посвещение, центрира-
но около Христовата тайна….. Ние сме 
длъжни да почувстваме притегляне към 
Светия Граал, към вътрешното свети-
лище, към Божествената искра на Жи-

вота в човешката душа. Ако душата се 
намира на пътя Нагоре към Бога, тогава 
Бог слиза към нея. ТОВА Е ТАЙНА-
ТА НА ГРААЛА….. Свещеният Граал 
е ключът към Макрокосмоса и затова се 
изобразява като хексаграм.”

И днес интересът към художест-
веното наследство на Вагнер не нама-
лява. Постановките на оперите му се 
осъвременяват. Така например герой 
от операта „Танхойзер и състезанието 
на рицарите певци в замъка Вартбург е 
със свастика на лявата ръка. Ето какво 
пише за това във вестник „Блиц” от 
10.05.2013г.:„Над 10 души се обърна-
ха за медицинска помощ, след като са 
изгледали съвременната постановка на 

операта на Рихард Вагнер „Танхойзер”. 
Причина за прилошаването им са сце-
ните с насилие, които изобилстват в 
постановката, съобщава ИТАР-ТАСС. 
Новината съобщава пред медии гово-
рителката на театъра „Германска опера 
на Рейн”. Постановката е на режисьора 
Буркхард Космински и се представя в 
Дюселдорф. Спектакълът е снет след 
протести и на зрителите. Причина за 
това са шокиращите сцени с разстрели 
на затворници в концлагер и изгаряне 
на хора в газови камери. „Ние не мо-
жем да си затваряме очите пред това, че 
хората просто напускат залата и търсят 
медицинска помощ. Нямам право да 
поставям свободата на изкуството над 
здравето на зрителите”-посочва ръко-
водителя на театъра Кристоф Майер”.

Във връзка със 100 години от смър-
тта на композитора през 1983г. е създа-
ден филмът „Вагнер” с продължител-
ност 676 минути /реално времетраене 7 
часа и 36 минути . Сякаш противоречи-
ята в живота, философията и изкуство-
то на Вагнер се пренасят и в нашето 
съвремие със съдбата на този филм- 
продуцентите нареждат негативът да 
бъде унищожен. Музиката, записана 
под диригентството на сър Георг Сол-
ти, звучи невероятно.

Ричард Хорнак го определя като 
„един от най-красивите филми в исто-
рията на киното.” Заснет за по-малко 
от година с международен екип от 19 
страни на 200 места из цяла Европа, 
на които действително се развиват съ-
битията, представяни от филма. Твор-
бата разглежда радикалните музикални 
и политически идеи на Вагнер, наци-
онализма му в контекста на времето, в 
което живее.

Сигурен съм, че след време ще се 
говори много повече за музиката на 
Вагнер, отколкото за неговите възгледи 
и личен живот, и всяко идващо поколе-
ние ще оценява нейните достойнства, 
ще я обиква и слуша, ще се учи от нея. 
Антисемитизмът ще бъде забравен. 
Наскоро израелският симфоничен ор-
кестър получава покана да изпълнява 
музика на Вагнер в Германия. Музикан-
тите в Израел казват: „Ако продължа-
ваме да игнорираме всички музиканти 
антисемити, не ще остане кого да слу-
шаме”. „Вагнер е бил ужасен човек, 
завършен мерзавец, обаче съчинявал 
прекрасна музика” - заявява председате-
лят на новата асоциация. 

Дълбоките и истински послания, 
идващи от Вагнеровата музика преодо-
ляват различията, те извисяват, укрепват 
вярата в доброто, любовта и божестве-
ното, в нея ще откриваме и преоткри-
ваме закодираните тайни чрез знанието 
и вярата.
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ВСЕЛЕНАВСЕЛЕНА

На 18 август 2013 година два-
десет и четвъртият Велик 
Приорат, българският, на-

върши пет години от приемането 
му за пълноправен член на Ордена 
на Рицарите Тамплиерите на Йеру-
салим.

Петият рожден ден на Велик При-
орат България орисва Ордена на гло-
бална промяна на която вече са под-
властни и неговите членове - Рицари 
и Дами. За първи път развитието и 
животът на Ордена достига кръсто-
пътя, от който нататък глобалната 
промяна може да бъде положителна 
или отрицателна. И най-важното - 
градежът или разрухата в Ордена ще 
бъдат следствие единствено от думи-
те и действията на неговите членове - 
от току-що приетия за Постулант до 
Великия Приор. Важно е да се знае, 
че тежестта на едно или друго дейст-
вие не са пропорционални на заема-
ния пост в Ордена, а са единствено 
съизмерими с вредата или ползата за 
неговото развитие.

Годината до 18.8.2014 г. изисква 
да бъдат набелязани плановете за 
развитието на Велик Приорат Бъл-
гария за следващите девет години, 
както и да бъдат направени мънички 
крачки към осъществяването на гло-

балните цели.

До шестия рожден ден на Ордена 
обичайното темпо на работа трябва 
да бъде ускорено. Това гарантира ус-
пех и възход.

В рамките на годината същест-
вуващите междуличностни проти-
воречия трябва да бъдат разрешени. 
Интригантите сами ще се разкрият е 
ще бъдат възмездени. Лоялността ще 
бъде стимулирана. На пръв поглед 
тези изисквания на кармичната но-
мерология са тривиални и важат във 
всяка една лична година и период. 
Да, така е, но в годината на глобална 
промяна силата на тяхното въздейст-
вие е многократно увеличена и беле-
жи следващия деветгодишен период.

Èçèñêâàíèÿ 
êúì Ðèöàðèòå è Äàìèòå

Звездните аспекти отправят сериоз-
но предупреждение към членовете 
на Ордена, неприемането на което 
носи негативи не толкова на Ордена, 
колкото на тях самите.

Рицарите и Дамите от Велик Прио-
рат България са задължени да работят и 
да градят материалната си стабилност, 
но не за сметка на Ордена. Всеки 
опит да лично облагодетелстване 

чрез Ордена вреди на личните и 
професионалните им планове. През 
годината на глобални промени за 
членовете на Приората е важно да 
осъзнаят, че е некоректно и наказу-
емо от Съдбата да разчитат на член-
ството си в него, за да успяват. Кога 
ще получат наказанието си не мога 
да отговоря. Всекиму според лична-
та му година или път когато паднат 
личните му Съдбовни наказателните 
бариери. В същото време всяко до-
бро дело, сторено от тях, ще бъде 
възнаградено многократно. Имен-
но тези аспекти в звездната карта на 
хороскопа на петия рожден ден на 
Велик Приорат България ще са при-
чина част от Рицарите и Дамите да 
проявят агресивния си гняв или да 
развиват тиха подривна дейност за-
ради  най-малката реплика, която не 
им допада, особено ако е правдива 
и засяга техни нелоялни действия. 
Решат ли да мъстят в годината на 
глобална промяна ще навредят един-
ствено на себе си.

Второто важно изискване към членове-
те на Велик Приорат България е да пла-
нират годината разумно, без многопланово 
и разнопосочно изхвърляне за предстояща 
благотворителност. Да се вместят в 
реалните възможности, за да не си 
създадат име на некоректни и за да 

Астропрогноза
Пети рожден ден на Ордена 

на Тамплиерите
Велик Приорат България

Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà DTJ
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не загубят доверието на хората извън 
Ордена. Всички действия на Вели-
ките офицери и на Великия Приор 
е добре да са в хармония с изисква-
нето за промени, като то налага да 
бъдат преценявани правилно новите 
кандидати за членове и качествата им, 
причината за желанието им да станат 
част от Ордена и най-вече какъв ще 
бъде  личния им  принос.  Би било 
добре заради аспектите на Венера, в 
Ордена да бъдат приемани интелек-
туалци, хора с ясно осъзнати морал-
ни ценности, които ще поемат свои-
те отговорности и няма да предават 
оказаното им доверие. Не бива да се 
толерира липсата на инициативност 
от страна на членовете на Ордена, ко-
гато се изисква от тях, защото тяхна-
та задача е именно с инициативност 
да дават своя принос към дейността 
му, а в годината на глобална промяна 
инертността и пасивността, членство-

то заради его, а не заради осъзната ми-
сия, са наказуеми от Съдбата веднъж в 
личен план, втори път потърпевш ще 
бъде Ордена. За да бъдат избегнати 
бъдещи проблеми заради инертност, 
които могат да избухнат неочаквано 
през следващите години и най-вече в 
периода 2016-2018 г., до края на 2013 
година всеки член на Ордена би било 
добре да представи в Командериите, в 
които членуват, своите лични благот-
ворителни планове и задължение за 
работа в полза на Великия Приорат.

Çâåçäíèòå àñïåêòè, ïðîòè-
âîïîñòàâÿùè íÿêîè îò ïëà-
íåòèòå íè êàçâàò ñëåäíîòî:

Амбицията на някои от членовете 
на Ордена да вървят нагоре по йе-
рархията, не бива да ги отклонява от 
техните духовни стремежи, които са 

основна част от етичния кодекс на 
възродения Орден но Тамплиерите. 

Нежеланието да се дава отговор 
на проблеми и скандали, свързани с 
Ордена, носят дългосрочна вреда за-
ради годината на глобални промени. 
Отказът на защита може да срине ав-
торитета на Ордена пред българско-
то общество.

Признак за отклонение от Уста-
ва на Ордена, писаният и съществу-
ващият в Незримото е, когато при 
Рицар или Дама в кратък период 
се натрупат множеството загуби и 
провали. Това е предупреждение, 
че е редно да се върнат обратно и 
да тръгнат в посоката, от която са се 
отклонили, а също че са забравили 
Духовността, а са възвеличали егото 
си. Забравили са и че са дали обета 
“Не нам Господи, не нам, на Твоето 
име дай Слава”.
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В първото изложение, посвете-
но на „Изход“-а разгледахме 
библейските текстове, разкри-

ващи причините за извеждането на 
израилтяните от Египетската земя, 
неотстъпчивостта на фараона и по-
разите, които Господ изпраща над 
него. Сега ще се спрем на следващите 
основни моменти от библейската ис-
тория. Те са:

- сключването на Завета между 
Господ и израилтяните, включващо 
Десетте Божи заповеди и „Книгата на 
Завета“,

- указанията на Бог към Мойсей 
как да се направи светилище,

- нарушаването на Завета от из-
раилтяните с почитането на златния 
телец, последвалото наказание и по-
средничеството на Мойсей за възста-
новяването на Завета от Господ,

- направата на Скинията от изра-
илтяните, за да може Господ да оби-
тава между тях по пътя им към Обето-
ваната земя.

Нека ги разгледаме поотделно, 
във връзка с археологическите данни 
за историческото време, през което те 

се развиват.

Глава 19 от „Изход“ разказва за 
слизането на Господ на Синайската 
планина. Тръбен глас извиква Мой-
сей в планината, за да получи от Гос-
под Декалога – Десетте Божи запове-
ди. Наред с тях, Господ чрез Мойсей 
дава най-различни указания на изра-
илтяните как да устроят бъдещото си 
общество.  Те са описани подробно в 
глави 21-23-та от „Изход“. На практи-
ка това е началното законодателство 
на бъдещата държава. Описани са 
различни престъпления и наказания-
та, които следва да се наложат за тях, а 
също и различните обезщетения при 
повреда на имущество. Дадени са точ-
ни указания за разрешаване на споро-
ве, за отношението към чужденците, 
за начина на обработване на земята. 
Категорично е забранено идолопо-
клонничеството – „Който принася 
жертви на богове, освен на едного 
Господа, да бъде изтребен“.  Господ 
обещава на израилтяните да благо-
срови хляба и виното им. Накрая по-
твърждава, че ще изгони от бъдещата 
им земя всички врагове – аморейци, 

хананейци и хетейци. Народът обе-
щава да бъде послушен Господу.

На практика обаче нещата не те-
кат така „безметежно“. Суровите ус-
ловия в пустинята са причина голяма 
част от множеството да се разбунтува 
срещу водачеството на Мойсей. При 
това бунтът не е единствен, а са нали-
це няколко повтарящи се във времето 
„социални“ сътресения. Първоначал-
но хората започват да роптаят срещу 
Мойсей и Аарон, тъй като липсва 
достатъчно храна.: „...защото вие ни 
доведохте в тая пустиня, за да умори-
те от глад цялото това множество“. 
Назряващият бунт е потушен още 
в зародиш, тъй като в пустинята се 
появяват птици за лов, с които изра-
илтяните се нахранват. Не след дълго 
обаче се заражда ново недоволство 
– този път поради липсата на вода. 
Людете зароптават срещу Мойсей, 
казвайки: „Защо ни изведе из Египет, 
да умориш от жажда и нас, и чедата 
ни, и добитъка ни?“

Мойсей извършва ново чудо – от 
една скала потича вода, която утолява 
жаждата на хората. И този път бунтът 

Áðàò Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ, ÊCTJ

Борба за надмощие и власт в Древен Египет (част втора)
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е потушен в зародиш.

В арамейската библия обаче неща-
та не се решават толкова лесно. Адон-
ай /Господ/ изпраща за назидание 
между людете жестоки змии, които 
ги хапят. Арамейският текст посочва 
недвусмислено, че от това измират 
„много хора от Израиля“. 

Но предстоят още недоволства. 
Информация за това срещаме в една 
от следващите книги на Петокнижи-
ето –Числа. Това е бунтът на Корей, 
предизвикан от проблеми с водаче-
ството на Мойсей. Хората започват да 
го обвиняват, че се превръща в дикта-
тор. Затова Корей, подпомогнат от 250 
съмишленици, „началници на народа, 
призовавани на събранията, мъже име-
нити“, въстават против Мойсей. Оче-
видно това са свещеници  -яхуди. Те 
го обвиняват, че иска за себе си цялата 
власт. При това директно поставят под 
въпрос целия смисъл на Изход-а, каз-
вайки: „При това ти не си ни довел в 
земя, където текат мляко и мед /имай-
ки предмид Египет/, нито си ни дал да 
наследим ниви и лозя. Искаш да изва-
диш очите на тези хора, така ли? Няма 
да дойдем с теб!“.

Очевидно хората са обезверени от 
непосилните трудности в пустинята и 
копнеят да се завърнат обратно в Еги-
пет. Този път Мойсей е безмилостен. 
Той потушава бунта, като заповядва 
екзекуцията на 250 от свещениците 
на Корей. Библейският текст ясно 
посочва, че „земята се разпуква под 
тях“ и те „слязоха живи в преизпод-
нята“. Очевидно е налице мъчително 
екзекутиране чрез заравяне на живи 
хора в пясъците. Следва още едно 
ужасяващо наказание – мор отнема 
живота на още четиринадесет хиляди 
и седемстотин души. Дори братът на 
Мойсей – Аарон, вероятно се присъ-
единява към недоволството на хората, 
като в същото време се стреми да пое-
ме водачеството на израилтяните. До-
казателство за това намираме в след-
ващата фаза от Изход-а – епизодът с 
изработването на Златния телец.

Но преди това Библията продъл-
жава с подробните указания на Господ 
към Мойсей как да се направи свети-
лището. Указанията са толкова мно-
гобройни и детайлни, че дори и само 
като ги чете, човек  трудно може да си 
представи как могат да се изпълнят. 

При това – сред пясъците на пусти-
нята.Основното сред тях е свързано с 
изработването на Ковчега на Завета, 
обковаването му със злато, изработва-
нето на очистилище /златната дъска 
върху похлупака на ковчега/ от зла-
то с два херувима с разперени криле 
върху капака. Дадени са указания за 
изработването на шатра от платнища 
/Скиния/, в която да се пази Ковчега 
на Завета. Идеята е Господ да може да 
обитава сред израилтяните по време 
на пътуването им през пустинята, да се 
движи пред тях денем във вид на пра-
шен стълб, а нощем – във вид на огнен 
стълб.

И ето че стигаме до Златния телец. 
Мойсей е на Синайската планина, за 
да получи от Господ двете каменни 
плочи с Декалога. Той остава там точ-
но четиридесет дни. Междувременно 
множеството от народа се събира око-
ло Аарон и го моли да му направи нов 
бог. Аарон събира златните накити от 
хората и от тях излива изображението 
на телеца, като впоследствие го „об-
дялва“ с длето. Хората се прекланят 
пред тази фигура и я приемат за свое 
ново божество. Естествено – Аарон 
е техният нов духовен водач. Всъщ-
ност, библейската история отразява 
точни исторически събития, но от 
малко по-различен ъгъл. В Египет 
властва Божественият отец Ай. Тутан-
камон се е преселил при предците си 
на осемнадесетгодишна възраст. Ай е 

поел върховната власт, защото е изгу-
бена пряката кръвна линия на Осем-
надесетата династия. Още преди това, 
Ай е изпратил на север двамата беле-
жити генерали Хоремхеб и Рамзес, за 
да изведат и придружат привържени-
ците на монотеистичната религия до 
провинцията Ханаан. Именно докато 
онотеистите са в Моавската земя, Ай 
умира. Страната отново е без пряк 
кръвен владетел – наследник на ос-
нователя на осемнадесетата династия 
фараон Яхмос. В този момент на без-

властие генерал Хоремхеб се завръща 
в Тива и подкрепен от армията си, 
предявява ясни претенции за трона. 
Това се оказва сравнително лесна за-
дача и той се превръща в поредния 
египетски фараон, който е и пряк 
посредник между народа и бог Амон. 
Така Хоремхеб се превръща и във 
върховен жрец.

Ако се върнем отново към библей-
ския текст, виждаме едно на пръв по-
глед невинно отсъствие на Мойсей от 
народа, по време на престоя му в пла-
нината. Този престой обаче трае че-
тиридесет дни, както казахме по-горе. 
Точно толкова е периодът на траур за 
изключително важен покойник, въз-
приет в древен Египет.  Толкова дни 
са нужни за пълното балсамиране на 
покойника. Дали покойникът в случая 
не е Ай, а Мойсей да е отсътвал 40 дни, 
за да изпълни религиозните си задъл-
жения във връзка с неговата смърт? 
И точно този момент е използван от 
Аарон, за да демонстрира положител-
ното си отношение към яхудите, кои-
то искат да се завърнат в Египет. Члез 
преклонението си пред Златния телец, 
хората признават неговото водачество 
и се отдават на празненства в чест на 
Амон, Атон, Ай и Елохим – фараони-
те на Египет. Очевидно идеята за мо-
нотеизма и единствения ог е останала 
далеч назад, дори извън тяхното съзна-
ние. Текстовете от пирамидите свиде-
телстват, че новият фараон се ражда в 
небесата във вид на Златен телец. Съв-
падението е повече от очевидно – те-
лецът символизира раждането и коро-
нацията на новия фараон. Погледната 
от този ъгъл историята е еднозначна 
– новият фараон на Египет – бившият 
генерал Хоремхеб /или библейският 
Аарон/ се опитва веднъж завинаги да 
реши кризата в долината Амарна. Той 
на практика амнистира онези, които са 
излезли от Египет, като им дава въз-
можност да се преклонят отново на 
старите си богове. Точно обратното 
цели другият генерал - Рамзес /Мой-
сей/ - да насели Ханаан с монотеисти.

След като слиза от планината, 
Мойсей е изключително изненадан и 
недоволен от обрата, който е настъ-
пил. Израилтяните се кланят на ста-
рите си богове. Мойсей нос в ръцете 
си плочите на Завета, но при вида на 
хората, побеснял от яд, ги хвърля на 
земята и ги натрошава. ►

Въпреки всички неясноти, 
хипотези и различни тъл-
кувания, можем със сигур-
ност да кажем, че Книгата 
„Изход“ почива върху ис-
тински исторически съби-
тия.
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► След това изгаря Златния телец в 
огън, стрива го на прах, който смес-
ва с вода, от която пият израилтяни-
те. Нещо повече – Мойсей поръчва 
кървава баня над хората. Той събира 
около себе си Левиевите синове и им 
заръчва: „турете всеки меча на бедрото 
си, преминете през стана от врата до 
врата и назад, и всеки да убива брата 
си, всеки приятеля си, всеки ближния 
си“. Библията не познава по-сурова 
и нечовешка заповед от тази. Текстът 
свидетелства, че „в оня ден паднаха от 
народа около три хиляди души“. Мой-
сей е безкомпромисен в искането си – 
то трябва да бъде изпълнено „дори с 

цената на сина си и брата си“.

В исторически план този епи-
зод свидетелства за противоречията 
между Хоремхеб и другия генерал – 
Рамзес. Новият фараон се нуждае от 
нови жреци, което се доказва от т.нар. 
Стела на завръщането. Рамзес обаче е 
верен ан заръката на предишния фа-
раон Ай и отказва да пусне обратно 
свещениците – яхуди, най-жизнената 
и с най-висок интелектуален потен-
циал част от населението на Египет. 
Гражданската война изглежда неиз-
бежна, но след поредица от масови 
избивания на хора, Хоремхеб и Рам-
зес постигат компромис. За Хоремхеб 

това означава отричане от паметта на 
неговия тъст Ай, тъй като именно той 
е виновен за изгнанието на яхудите. 
Затова Хоремхеб разпорежда изтри-
ване на името му от редица важни ста-
туи в Египет. Изтрива и имената на 
Тутанкамон, заедно с тези на Ехнатон 
и Сменкхара.

Библейският текст продължава с 
посредничеството на Мойсей пред 
Господ и      възстановяването на За-
вета. Господ също е ядосан. Той казва 
на Мойсей: „Ще излича из книгата 
Си оногова, който е съгрешил пред 
Мене“. И „порази Господ народа за 
направения телец, който Аарон бе 
направил“.  Тук има явно несъответ-
ствие – наказанието сполетява народа 
заради Аарон, но самият Аарон е не-
вредим. На практика Аарон има ста-
тут на върховен жрец, чиито функции 
го поставят много над Мойсей. Ето 
защо в библейския разказ Мойсей 
никога не го наказва, дори и от името 
на Господ.

Мойсей успява отново да спечели 
Божието благоволение и да възстано-
ви с помощта на Бог двете Плочи на 
Завета. Малко след това е изработена 
и Скинията, за която стана дума по-го-
ре. Библейският Изход завършва, но 
но според Библията Мойсей и Аарон 
не стигат до Ханаан. Никой, дори и 
библейските писари не знае къде са 
техните гробници. Във „Второзако-
ние“ Господ казва на Мойсей: „Ти ще 
умреш на планината, където ще се съ-
береш с хората си, както брат ти Аа-
рон умря на планината Хор /Ор/ и се 
събра с неговите хора“. Освен Синай, 
археолозите не са успели до днес да 
локализират никакви планини, наре-
чени Хор, Хорев или Нево /Небо/. 
Единствено връх Небо се намира в 
Моавската земя, днешна Йордания.

Въпреки всички неясноти, двойн-
ствени хипотези и различни тълкува-
ния, можем със сигурност да кажем, 
че Книгата „Изход“ е написана с цел 
да изрази вярата на израилтяните и 
въпреки всичко почива върху истин-
ски исторически събития. Всички те 
са свързани с реалната история на 
Древен Египет.

◄
Мойсей  и десетте божии заповеди, 
Рембарнд, 1659



ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО 

С прословутият едикт от Медио-
ланум от 313 г. не само се спи-
рат гоненията срещу христия-

ните, които вече били закъснели по 
времето на Диоклециан, но се поста-
вило началото на институционализи-
рането на самата християнска църква. 
Това било необходимото условие за 
прокарването на догмата – Един Цар, 
Един Бог, Една Империя. Неслучай-

но, Евсевий Кесарийски споделя, че: 
Константин пръв призна господство-
то над света на един-единствен Бог и 
той самият, държащ господството над 
римския свят само в свои ръце, ще ръ-
ководи целия човешки род.

Институционализирането на 
християнската църква обаче довело 
до неочакван за императорите про-

блем, който поставил под въпрос са-
мото съществуване на църквата и от-
тук – усилията на императорите. Това 
особено ясно проличало в противо-
поставянето на различни движения 
вътре в самата църква и особено на 
идеите, изразени от презвитер Арий, 
чието учение, макар и да приело име-
то негово име, нямало оригинален ха-
рактер. ►

Православни и ариани 
в Тракия до времето на 
император Теодосий І
äîö. ä-ð Èâî Òîïàëèëîâ  KTJ
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► Учението на Арий, т. нар. 
арианство, се опирало основно на 
неговата философска подготовка от 
Антиохийска богословска школа, ха-
рактеризираща се с принадлежността 
си към разсъдъчното, която изяснява-
ла предимно буквалният, исторически 
смисъл на Свещения текст.

Следвайки основните идеи на гръц-
ката философска традиция, оказала из-
ключително влияние върху представи-
телите на Антиохийската школа, за да 
може Бог да има връзка с нашия свят, на 
него му е необходим посредник, който 
се нарича Логос, под което се подраз-
бира както Разум, така и Слово. Създа-
ването на Логоса като посредник при 
сътворяването на света от Бог, според 
Арий, показва, че той не е съществу-
вал извечно; че той има начало на свое 
собствено, различно от на Бога Битие. 
По този начин, въпреки, че е първото 
Божие творение, той не е съвечен на 
Отца. Напротив, той е създаден от ни-
щото и получава своето битие от Бог 
и по волята на Бог, както и останали-
те твари, но той не е истински Бог. Но 
като направен от Бог, той може да се 
разглежда като съвършенно Божие тво-
рение, което го поставя над всички ос-
танали творения, но принадлежащ към 
творенията, а не към Твореца. 

Учението на Арий подчертава 
сходството между Логоса и творенията, 
но и безкрайните различия между него 
и Бог, като по този начин достига до 
идеята да съществуването на “две без-
начални същества”, което поставя под 
въпрос истината за единобожието.  По 
този начин, се поставило под съмне-
ние дали явилия се на земята като Син 
Божи наистина е бил Син Божи, Тво-
рец ли е или не, единосъщ на Отца ли 
е или не? По този начин бил поставен 
под съмнение и божествения произход 
на Иисус Христос. Освен това, с отри-
чането на Троичността на Бога ариан-
ството обезсмисляло изкупителното 
дело на Иисус Христос, като по този 
начин то подривало устоите на църк-
вата и християнството чрез отнемане-
то на пълната божественост на Иисус 
Христос и неговото дело. В противовес 
на това били идеите на православието.

Идеите на арианството и разсъдъч-
ното в християнството получили ши-
роко разпространение, особено в Из-
точната Римска империя, включително 
и в Тракия. Нещо повече. Арианството 
до такава степен проникнало и се раз-
пространило в Тракия, че именно тук 
бил заточен един от най-ревностните 
привърженици на никейския символ 
на вярата папа Либерий от император 
Константин (Soz. Hist. Eccl., 7). Както 
посочват изворите, „в по-голямата част 
от империята на Валент и предимно 

Тракия, Витиния и Хелеспонт и още 
по-нататък от тези области те (право-
славните) нямали нито църкви, нито 
свещеници” (Soz. Hist. Eccl., 9).  Това 
известие, което се отнася към години-
те на управление на император Валент 
(364 – 378) показва един краен етап в 
разпространението на арианството 
в Тракия, което както изглежда било 
масово възприето от местното хрис-
тиянско население. Разбира се, за това 
си имало причини, част от които ще 
бъдат разисквани в следващите пара-
графи.

На първо място трябва да отбе-
лежим принадлежността на някои от 
римските императори, включително и 
император Валенс към арианския вари-
ант на християнството. Можем дори да 
посочим, че всички императори, вклю-
чително и самия Константин І Велики, 
ако не принадлежали към него, то поне 
му симпатизирали. Така например, 
през 332 – 333 г., когато по заповед на 
Константин Велики готите получили 
своя първи християнски епископ – из-
вестният Улфила, то той бил ръкопо-
ложен от Евсевий Кесарийски, един 

от най-влиятелните привърженици 
на арианството. По този начин, както 
пише през V в. Филострогий, импе-
раторът „направил самия него (т. е. 
Улфила – б.м.) и подчинените му при-
върженици на своята еретическа вяра” 
(Philost. Hist. eccl., 1). Впоследствие, 
тези готи християни били подгонени 
от тяхния крал и били настанени в рам-
ките на империята, до град Никополис 
ад Иструм.

Малко по-късно, друга група готи, 
която се заселила в рамките на импе-
рията под предводителството на Фри-
тигерн, отново била покръстена. Тъй 
като Валент помогнал на тези готи, то 
те в знак на благодарност приели „вя-
рата на императора” (Socrat Hist. eccl., 
6).

Принадлежността на императора 
или ако не това, то поне симпатизи-
рането му към учението на Арий, тъй 
като в империята имало и немалък 
брой православни, което карало им-
ператорите в повечето случаи да се 
държат дипломатично, водело и инди-

ректно за разпространението на този 
вариант на християнството. Това е 
било възможно предвид факта, че им-
ператорската особа още от времето на 
римските принцепси, но особено след 
промените на Диоклециан, които дове-
ли до боготворене и на самата особа, 
наричан вече dominus (господар, пове-
лител), била обект на подражание не 
само сред елита на Римската държава. 
Така например, когато императорът 
започвал да избягва определени места, 
какъвто е случаят с Константин, кой-
то макар и върховен езически жрец – 
Pontifex maximux, започнал да отбягва 
свещенни за езичниците места, но не и 
за христианите, то това означавало от-
даването на тези места на пълно забве-
ние и впоследствие на разруха. Явното 
симпатизиране на христианството от 
страна на императора довело до прие-
мането в християнството на езичници, 
които не само, че не били наясно с ос-
новните догми на християнството, но 
до края на живота си останали вътреш-
но основно езичници.

На 11 май 330 г. Константин обя-
вил старият гръцки град Бизантион за 
нова столица на империята под името 
Константинопол. Това автоматично 
означавало, че нашите земи от една от-
далечена от столицата Рим провинция, 
се превърнали в хинтерланда на новата 
световна столица – Константинопол, 
която в течение на целия четвърти век 
изместила окончателно Рим. Промяна-
та на status quo-то оказало благотвор-
но влияние върху развитието на тези 
земи във всеки един аспект от тяхния 
живот – градоустройство, архитектура, 
изкуство, икономика и др. То, обаче 
поставило тези земи под непосред-
ствен контрол на императора и докато 
в по-отдалечените провинции било 
възможно съществуването на глуха 
опозиция срещу някои от решенията 
на императорите, изразяваща се основ-
но в недотолкова усърдното изпълне-
ние на неговите едикти, което от своя 
страна водело до издаването повторно 
на подобни едикти, Тракия изглежда, 
че нямала тази възможност; Тракия 
била под непосредственият контрол 
на императора и неговата администра-
ция. Ето защо не е изненадващо, че тя 
е попаднала под силното влияние на 
арианството, наред още с Витиния и 
Хелеспонт, както пише Созомен. И Ви-
тиния, и Хелеспонт също принадлежа-
ли към хинтерланда на новата столица. 
По този начин, географското положе-
ние на Тракия оказало влияние върху 
ориентирането на по-голяма част от 
населението му към арианството. Това 
обаче не било достатъчно за да може 
Филипопол и Берое да се превърнат в 
най-големите центрове на тази ерес.

(следва) 

С отричането на Тро-
ичността на Бога ариан-
ството обезсмисляло изку-
пителното дело на Иисус 
Христос, като по този 
начин подривало устоите 
на църквата и християн-
ството.



Каква е символиката на предме-
тите около нас. Каква е маги-
ческата сила, която те излъч-

ват. Какъв е смисълът и какво става с 
нас когато сме в храма. Не е ли магия 
самото ни присъствие тук, далеч от 
профанния свят, напълно отдадени на 
духовното. 

Какво правим тук. Може би сме 
избрани, но от кого и защо? Кои сме 
ние всъщност и къде отиваме? Това са 
много малка част от въпросите, които 
си задавам и на които се опитвам да си 
отговоря. Есенциалният въпрос може 
би все пак си остава кои сме ние. Или 
може би това е само началото и пътят 
към познанието. Нямам точен отговор 
на много от въпросите, които поставям 
а може би и не бих могъл да ги полу-
ча. Все пак, смея да твърдя, че в такива 
случаи вътрешното чувство, светоусе-
щането и интуицията а не разумът оп-
ределят поведението и насоката.

В тази връзка искам да насоча за 
малко мислите към магичното. Но ко-
гато говоря за магия имам предвид на-
уката, която се занимава с изучаване на 
астралните сили и тяхното управление. 
Малко хора се отнасят с нужното вни-
мание към тази тема, но същите тези 
хора приемат сериозно астрология-
та например. Те следят и преглеждат 
всеки ден личните си хороскопи и се 
интересват от зодиакилните знаци, не 
могат да заспят при пълнолуние и т.н. 
Може би не е толкова известен фактът 
но астрологията е окултна наука, както 
и питагорейството, йероглификата, 

хироманията, френологията и т.н. По 
какво се отличава окултната наука от 
науката в съвременния смисъл на ду-
мата? Окултната наука се занимава с 
видимото единствено с цел да открие 
невидимото, да се достигне тайното, 
докато съвременната наука изучава 
само външния свят, без да се интере-
сува за “скритото начало” и дори от-
ричайки го напълно. Окултната наука 
е тайна, вътрешна. Съвременната наука 
е видима, на повърхността. Окултните 
науки са групи науки, изучаващи неви-

димият свят и неговото проявление в 
света на видимото, посредством осо-
бен метод на аналогии, представляващ 
философска система за изучаване на 
законите, управляващи всички явле-
ния, опровергавайки случайностите. 
Обратно на материализма, считан за 
основополагащ на цялата материя и 
отричащ Божествения принцип, окул-
тизмът признава три основополагащи 
начала: Божествен свят – поддаващ се 
на изследване само посредством анало-
гии, Духовен или астрален свят – дос-
тъпен за наблюдение при специфич-
ни условия и Физичен свят – достъпен 

за човешките сетива.

В тази връзка моето мнение е, че 
случайни събития или съвпадения 
няма. Ние сами определяме живота си, 
но той много често е подвластен на 
закономерности или правила, незави-
сещи от нас. Бабите ни казват “Ще ти 
се случи това, което ти е писано”. Но 
все пак има ли начин “писаното” да се 
промени.

Имам предвид, способността на 
всеки от нас да управлява природния 
закон. Този контрол може да бъде 
осъществен чрез проява на лична уве-
реност, в умението и  стремежа да раз-
крием действителността, такава каквато 
бихме искали да бъде. Във всеки случай 
страхът и съмнението могат да бъдат 
изместени от намерението за успех.

Всеки един от нас вижда живота 
от своето собствено физическо тяло. 
Или както Томас Бътлар го описва, 
това е все едно да наблюдаваме све-
та от предното стъкло на изследова-
телско превозно средство, специално 
конструирано за да оцелее в околната 
среда, която наричаме действител-
ност. По този начин ние сме лимити-
рани и ни се представя една изолира-
на представа, която може и в повечето 
случаи води до грешни заключения 
относно света. Например, типично 
за човека е да смята себе си за център 
на реалността. Всеки друг е извън нас, 
отделно от нас и разделен от самите 
нас. Ние виждаме природата поняко-
га като враждебна, ►

Магията
Áðàò Ïëàìåí Ëàçàðîâ, KCTJ

Случайни събития или 
съвпадения няма. Ние сами 
определяме живота си но 
той много често е подвлас-
тен на закономерности или 
правила, независещи от нас. 

ЕЗОТЕРИКАЕЗОТЕРИКА
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► винаги непредсказуема сила която 
трябва да бъде обуздана или най-мал-
кото се стремем да я държим далеч от 
нашия дом. Но това усещане не може 
да бъде вярно. Ние сме много, но все 
пак сме едно цяло. Ние може да из-
глеждаме разделени, но сме заедно и 
въздействаме колективно на нашата 
действителност.

От метафизичен аспект, човек е 
дух, който обитава тяло и има душа. 
Духът е божествената, безсмъртна и ве-
чна част, божествената искра, която се 
съдържа дълбоко в нас. Човекът е дух, 
въплътен в тяло. Душата е интелигент-
ната част, или онова, което наричаме 
личност. Tя се развива постепенно, 
като продукт на единството дух-тяло. 
Когато човек е тъжен или е в депресия, 
в това участва душата. Но когато някой 
каже: "Аз съм това, което съм", в него 
говори духът. Крайната цел се състои в 
обединяването на душата и духа. Зако-
нът на съответствието гласи: "Както е 
горе, така е и долу; както е долу така е и 
горе". Прилагайки го, можем да твър-
дим, че всичко, което е в нас, е и извън 
нас. Онзи, който покори вътрешната 
си природа, ще може да подчини и 
външната природа. Алхимията се за-
нимава с превръщането на основните 
метали в злато. В духовен аспект това 
символизира превръщането на низ-
шите страсти в добродетели. Душата, 
която се е освободила от чувствата и 
необозданите страсти е като блестящ, 
златен щит, предпазващ човека от зли-
ни и страдания.

Достигнали просветление, ние 
разбираме и приемаме схващането 
за опрощението, което освобождава 
кармичните енергии. За да израст-
нем, всички ние преминаваме през 
различни изживявания и получаваме 
своите уроци - нашето отношение и 
чувства към тези изпитания обусла-
вят различния път, по който вървим. 
Отличаването на кармата от възмож-
ността променя нашите действия 
и реакции, съобразно различните 
стимули и подбуди. Изправени пред 
възможност, когато ситуацията изис-
ква и води до растеж, ние чувстваме 
подтик и тласък за извисяване и на-
влизане в нови неща. Но ако ситуа-
цията е кармична, ние се чувстваме 
объркани и тласнати към действие, 
като че ли сме част от някаква драма. 
Тогава, а дори и по-късно, може и да 
не осъзнаем какво става - така че нека 
да следваме интуицията си. Който и 
път да изберем, важното е да поло-
жим максимални усилия и да помним 
какво сме научили. 

Физическата част от нас е доста 

чувствителна към магичното. Всъщ-
ност умът ненавижда подобни неща и 
има един доста мощен цензурен меха-
низъм, който ни пречи да използваме 
или да забелязваме всичко, освен мал-
ка част. Когато хората присъстват на 
реални магически събития съумяват да 
не ги забелязват. Ако са принудени да 
видят нещо неоспоримо магическо те 
се ужасяват, отвращават и поболяват. 
Психическият цензор ни предпазва 
от другите реалности. Той редактира 
повечето телепатични съобщения, за-
слепява ни за да не предвиждаме, на-
малява способността ни да регистри-
раме значителни съвпадения и да си 
припомняме сънищата. Но без психи-
ческия цензор физическият ни живот 
би бил невъзможен.

Има редица начини за заобикаля-
нето на психическия цензор. Цензурът 
е по-активен на някой нива на съзна-
нието, отколкото на други. На сънно 
ниво възприятието, а понякога и воля-
та имат повече свобода да действат ма-
гически. Често цензурът попречва или 
на заповедта “да се проникне в сънно 
ниво” или на припомнянето му, за да 
бъде от полза на будното ниво. Будно-

то ниво, в което сме съзнателни за ми-
слите и емоциите си е най-защитено 
от цензура. Много техники са предназ-
начени да отвлекат съзнанието от това 
ниво. Механизираното ниво, на което 
извършваме механизирана работа е 
по-слабо защитено. В състояние на 
разсеяна погълнатост от някакво за-
нимание могат да се доловят странни 
проблясъци на почти подпрагово въз-
приятие, но цензорът често действа за 
да им попречи да навлязат напълно в 
будното ниво.

Но къде е магията около нас? Пре-
данията от западните окултисти идват 
още от дълбока древност. Много пре-
ди раждането на Христос египетските 
жреци предавали на посветените ос-
новните принципи и догми на своята 
религия. На древните египтяни била 
позната и тайната за обработка на ме-
тали, позлатяване, оцветяване на коп-
рина, изработка на стъкло, добиване 
на лечебни масла от растения, умеели 

да дестилират течности, да добиват ки-
селини и т.н, т.е. химията в древността 
е била на високо ниво. Много от зна-
нията, с които съвременната наука се 
гордее, са били известни на нашите 
древни предци.

Но аз бих искал да спра за малко 
вниманието ви върху шаманизма. Той 
е стара магическа и мистична тради-
ция. 

Шаманизмът представлява една 
много пълна магическа технология, 
която резюмира всички окултни теми. 
Тъй като човечеството иска по-скоро 
да разбере себе си, отколкото да се 
унищожи, то изпитва все по-голяма 
нужда от тези способности, отколко-
то по всяко друго време е изпитвало. 
Целият окултизъм е един опит да се 
възстанови една страховита изгубена 
мъдрост. Най-същественото за шама-
низма е възприемането на един отвъ-
ден свят или поредица от отвъдни све-
тове. Този тип астрално или етерично 
измерение, съдържащо различни сили 
и същества, позволява причиняване-
то на реални въздействия върху този 
свят. Душата на шамана пътува в това 
измерение по време на екстазично или 
предизвикано от опиати трансово със-
тояние. Необикновените традиции на 
шаманизма са първоизвора на всич-
ки окултни системи. Към шаманизма 
трябва да се обърнем, ако искаме да 
съберем парченцата на магията - най-
древната човешка наука, и да ги из-
ползваме отново.

 И днес има изпитания, прераж-
дане, проглеждане и добавяне на до-
пълнителна сила, излъчвана от всеки 
един от нас. Черния цвят например е 
кулминацията на всички вибрации и 
съставки на светлината на материално 
ниво. Звездата с пет лъча представлява 
човешкото тяло и Земята, а комбина-
цията й с кръга представлява човека, 
обкръжен от силата на духа. Затова е 
Пентаграмата е символ на всеобщата 
мъдрост.

Никога не трябва да се забравя 
основното правило - светът не е наш 
враг. Нито е инертна, проста материя. 
Земята и всички живи форми споделят 
една и съща жива сила. Те са сътворе-
ни по примера на интелигенцията, зна-
нието и божественото. Целият живот е 
като мрежа. Ние братя сме установени 
в два свята - в света на ежедневието 
(профанният свят) и в магическия свят 
на съвършенството. Трябва да сме на-
щрек за своите отговорности в двата 
свята. Трябва да носим отговорност 
за човешкото си съществуване и на 
магическото в нас. Само отговорните 
ще оцелеят.

Целият окултизъм е един 
опит да се възстанови една 
страховита изгубена мъд-
рост. Най-същественото за 
шаманизма е възприема-
нето на един отвъден свят 
или поредица от отвъдни 
светове. 
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Магнитния резонанс (MRI) 
е образна техника, която 
използва магнитно поле и 

радиовълни за изображение на тъка-
ните и органите в тялото. Тази мо-
далност се различава от рентгенови 
изображения, защото MRI не използ-
ва радиация за получаване на изобра-
жения. Появата на MRI технологии е 
довело до значителни медицински 
постижения, в резултат на осигурена-
та възможност за по-точни диагнози, 
а от тук и по-целенасоченото лече-
ние на болестта в много клинични 
области.  През последното десетиле-
тие сме свидетели на непрекъснато 
увеличаващият се брой инсталирани 
най-разнообразни  системи за маг-
нитно-резонанста томография(ЯМР 
или МРТ или MRI) в медицински 
заведения с различен обем на меди-
цински дейности от болничната и 
доболничната помощ. Този факт по-
ставя на дневен ред въпроса относно 
нуждата от инсталиране на скенери с 
по-висока напрегнатост на полето от 
вече инсталираните в страната.

При търсене в специализирана-
та литература( главно MEDLINE и 
PUBMED) за изследвания с МРТ, все 
по-често се срещат изследвания прове-
дени с апарати с висока напрегнатост 
на полето ("high-fi eld MRI").През 1998 
г. Американската агенция за храните и 
лекарствата(FDA) даде разрешение за 
търговия с скенери, работещи със ин-
тензитет на полето до 4T, а през 2002 
г., агенцията одобри 3T скенери за из-
следване на мозъка и на цялото тяло. 
Вече има много от тези машини инста-
лирани по света и те вече се преврщат 
в стандарт за изследване с МРТ, особе-
но на централната нервна система.

Единственият апарат за магнитно-
резонансна томография с напрегнатост 
на полето е инсталиран в City Clinik, 
София, която е високотехнологична, 
многопрофилна болница за активно 
лечение. Освен апарата за магнитно-
резонансна томография в отделението 
по Образна диагностика на  City Clinik-
София, са инсталирани и единствения 
в страната 128 срезов компютърен то-

мограф, дигитален мамограф и дигита-
лен апарат за конвенционални рентге-
нографии, както и две лаборатории за 
инвазивна образна диагностика.

От една страна по-доброто качест-
во на образите с по-висока раздели-
телна и темпорална резолюции, полу-
чени в резултат на приблизително два 
пъти по-високото съотношение сиг-
нал/шум (SNR) при 3Т отколкото при 
1.5Т апаратите, както и придобиването 
на изображения с по-високо качество 
при сведени до минимум двигателни 
артефакти и значително съкратено 
време за повечето изследвания увели-
чава  броя на изследваните пациенти 
за единица време. Към това трябва да 
се добави и по-добрия контраст, факт 
вече добре познат от сравненията на 
образите получени при 0.5T, 1T, и 
1.5T апаратите 1,2,3,4, което облагоде-
телства провеждането на функционал-
на  МРТ (fMRI) и МРТ спектроскопия 
(MRS), а също така  разрешава намаля-
ване на дозите на контрастната мате-
рия (гадолиниев хелат). ►  

Неизменна част от 
съвременната образна 

диагностика ли е ЯМР с висока 
напрегнатост на полето?

Ä-ð Ãàëèíà Ãåîðãèåâà-Êîçàðîâà,
Ñïåöèàëèñò ïî Îáðàçíà äèàãíîñòèêà 
Îòäåëåíèå ïî Îáðàçíà äèàãíîñòèêà, 
City Clinik, Ñîôèÿ
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ÍßÊÎÈ ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÐÈËÎÆÅ-
ÍÈß ÈÇÈÑÊÂÀÙÈ 3Ò ßÌÐ
Успеха при поставяне на кохлеарни 
(слухови) импланти изисква предопе-
ративни образи с висока резолюция, 
за да се определят точните размери 
и дължина на  импланта5 .  При из-
ползването на 3T магнит  и хибриден 
койл, се осигурява около 250% по-ви-
соко SNR в сравнение със стандарт-
ния койл за изследване на глава и 1.5Т 
хомогенност на полето.6 По този на-
чин става възможно разграничаване-
то на вестибуларните от слуховите 
клончета на  VIII чрепно-мозъчен 
нерв, както и се осигурява възмож-
ност за представяне на анатомията на 
лабиринта с максимално интензивни 
реконструкции.

Апаратите с висока напрегна-
тост полето осигуряват по-добро 
качество на магнитнорезонансната 
ангиография(MRA) чрез повишаване 
видимостта на съдовете и намаляване 
на артефактите поради по-краткото 
време на изследване.7 Що се касае до 
екстраканиалния сегмент с 3Т е било 
възможна визуализацията на каротид-
на дисекация и улцерация в атеро-
склеротични плаки.

Мускулно-скелетната система е 
едно от най-честите приложения 
на ЯМР и  3T скенерите  доприне-
сят за по-качественото и изследване. 
Високата напрегнатост на полето, 
осигурява по-добро отграничаване 
на кости от мускули и хрущял, както 
и по-добра визуализация интеркар-
палните лигаменти и нерви.   
Много приложения се разработват за 
изследване на мозъка, а някои считат 
че 3T трябва винаги да се използва за 

този орган, ако има такава възмож-
ност. Германски учени сравняват об-
разите получени с 1.5T и 3T при 11 
пациенти с мултиплена склероза, като 
по-високата напрегнатост на полето 
се използва за получаване на повече и 
по-тънки срезове за същото време на 
сканиране с 1.5T.8,9,11 Изображени-
ята, придобити с 3Tса оценени като 
значително по-добри за видимостта 
на лезиите и с по-висока диагностич-
на стойност. Според тези изследова-
тели  3T ЯМР "може допълнително 
да  увеличи ролята на ЯМР като най-
чувствителният параклиничен тест за 
ранна диагностика на множествена 
склероза." Превъзходството на 3T 
изображенията е довело до използва-
нето му в множество клинични и на-
учно-изследователски проучвания на 
мозъка. В Алберт Айнщайн колеж по 
медицина в Ню Йорк, протон магнит-
но-резонансна спектроскопия(MRS) с 
3T се използва за определяне на мяс-
тото и степента на епилептогенни 
огнища локализирани в темпоралния 
лоб на мозъка като предоперативна 
диагностика. 

Изследователите от Национал-
ния сърдечно-съдов център в Осака, 
Япония, прилагат  протон MRS за 
изследвание на метаболитните про-
мени при болестта на Алцхаймер13.  
Особено интересно приложение е 
описано от Ричард Фрей и колеги от 
Виена, Austria.13,14 В двойно-сляпо 
проучване, тези изследователи при-
лагат единичен воксел протон MRS 
на 3T апарат при  22 пациенти с де-
пресия и контролна група от 22 здра-
ви доброволци, отговарящи по пол и 
възраст на пациентите в изследваната 
група. Пациентите от двете групи са 
изследвани с 3T MRS преди и след 

лечение с циталопрам (специфичен 
серотонинов инхибитор). Измервани 
са концентрациите на креатин, холин, 
и миоинозитол 7,12. Преди лечение-
то, пациентите с депресия са имали 
значително по-високи концентрации 
на креатин във фронталните лобове, 
отколкото контролни субекти. След 
лечение техните креатин концентра-
ции стават неразличими от тези на 
контролите. Изследователите заклю-
чават, че 3T ЯМР може да се използ-
ва за изследване на метаболитните 
промени на депресия и ефектите от 
лечението.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Независимо от налагащото се напо-
следък мнение сред медицинските 
специалисти,че главния въпрос е не 
дали да се инсталира ЯМР с висо-
ка напрегнатост на полето, а кога да 
стане това. Решението за инсталира-
нето на такава скъпа апаратура тряб-
ва да се вземе от всяко отделение по 
образна диагностика, като се отчита 
съвкупност от икономически и ди-
агностични показатели. Трябва да се 
има предвид, че най-голямата полза 
новите скенери имат в приложения 
като MRS, TOF-MRA и DTI. С други 
думи в отделения по образна диагно-
стика, където се изследват голям брой 
пациенти с неврологични/неврохи-
рургични заболявания или заболя-
вания на опорно-двигателния апарат 
скенери с напрегнатост на полето 3Т 
би могла да допринесе за издигане на 
диагностичния процес на по-високо 
ниво. Обратно в отделения, където 
основно се извършват рутинни МР 
изследвания инсталирането на апарат 
с висока напрегнатост на полето из-
глежда необоснована. 



 един прекалено тъмен и затворен свят, копнежът по светлината е 
подозрителен. Затова нейните жреци са били преследвани и унищо-
жавани. В един прекалено осветен свят, полумракът и сянката са 

пожелавани. Но и проверявани. Затворените зад ритуали и знаци, посветителски 
общности от векове наред са поставени под подозрение. И под обвинение. Една 
дълга верига на отмъщението, която върви през Сократ, Питагор, гностиците, 
херметиците, алхимиците, Жак дьо Моле…
За да достигне в профанските си версии до наши дни. 
Авторът на „Тамплиерство и масонство” изповядва вярата, че посветителските 
общности не са само спомен от миналото. Те не са и анахронизъм – бутафорно 
възпроизвеждане на екзотични ритуални практики и церемониални отношения. 
Напротив, при ясно осъзнаване на мисията им, те могат да бъдат важна част от 
живота на модерното човечество.
Така е защото те култивират добродетели, обединяват около каузи, формират са-
мата тъкан на мъдростта. Едва ли имаме съмнението, че в света на лесните мани-
пулации и на прекалено силните страсти, мъдростта ни е повече от необходима.

***
„Тамплиерство и масонство” е книга-ориентир.

Книга, която позволява на незнаещите да знаят повече.
Книга, която държи да разруши поне най-вкоравените предразсъдъци.

Книга, която има своята кауза и я отстоява с пристрастие.

ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ
НА ЙЕРУСАЛИМНА ЙЕРУСАЛИМ

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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