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Когато фарисеят попитал Спасителя коя 
е най-важната заповед в Закона, Иисус 
отговорил: „Обичай своя Бог, Йехова, с 

цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си 
ум.“ Но веднага след това добавил: „Втората като 
нея е: „Обичай ближния си както себе си.” (Мат. 
22:34-39). Кой е ближният ни? И правим ли дос-
татъчно за него?

Човечеството търси отговор на този въпрос, 
откакто съществува. Всеки един от нас, българи-
те, отново си го зададе в нощта срещу 20 юни 
2014 г., когато отлежавало с години безхаберие 
отприщи море от кал и превърна варненския 
квартал „Аспарухово” в гробница.

За да ни научи как трябва да се отнасяме към 
ближния си, Христос ни е оставил притчата за 
добрия самарянин, който единствен не подми-
нал ограбения и пребит от разбойници мъж по 
пътя от Йерусалим към Йерихон. В дните на по-
топа, удавил Североизточна България, отнел жи-
вота на 13 души и оставил без дом и препитание 
стотици семейства, разбрахме, че все още не сме 
научили Божия урок. Срамен отпечатък върху 
съвестта ни като общество оставиха властовите 
разпри и мародерските набези на гърба на бед-
стващите. Сякаш сам Бог постави християнското 
ни милосърдие на изпитание. Издържаха го мал-
цина - десетките доброволци от цялата страна, 

които загърбиха собствените си тревоги, за да 
помогнат на пострадалите. А останалите?

Затова нека отново сведем глави. И се замислим 
какво правим за ближните си. Тези, които са око-
ло нас, имат нужда от помощ, но не им е останал 
глас, за да бъдат чути. Да го направим преди да е 
станало късно. Преди да е дошла нова трагедия, 
преди да е дошъл нов ден на национален траур.!

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

 генерал-майор (о.р.) д.ф.н. 
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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Арман дьо 
Перигор 
(1232-1244)

ХVІ-ти Велик Майстор на Ордена

Арман дьо Перигор е роден 
през 1178 г. във Франция. На-
следник е на графовете Пери-

гор. Много млад влиза в Ордена. От 
1205 до 1232 г. е Майстор на Провин-
ции Апулия и Сицилия. През 1232 г. 
е избран за Велик Майстор на Ордена 
на Тамплиерите. Организира неус-
пешни военни походи срещу Кана, 
Сафита, Сефория и Претория, както 
и срещу мюсюлманските позиции 
около Галилейско море. В резултат 
на големите загуби военната мощ на 
Тамплиерите е значително отслабе-
на. През 1236 г. при обсадата на град 
Дарбсак 120 Рицари Тамплиери заед-
но със стрелци и съюзници- турко-
поли са нападнати в гръб. Почти вси-
чи загиват- оцеляват по-малко от 20 
Рицари. В тази битка знамето Босан 
попада в мюсюлмански ръце (един от 
редките случаи за това), след като зна-
меносецът му- смелият Рицар Уилиам 
от Аргентон е посечен, докато се оп-
итва да спаси Босана.

Извън тези битки началото на уп-

равлението на Арман дьо Перигор е 
белязано от дипломатически спорове 
и кавги, обхванали и трите Ордена- 
на Тамплиерите, Хоспиталиерите и 
Тевтонците. Тамплиерите искат съюз 
със Султана на Дамаск, а Хоспитали-
ерите и Тевтонците- със Султана на 
Кайро. В крайна сметка през 1239 г. 
Арман сключва договор със Султана 
на Дамаск,по подобие на договора, 
който преди това Хоспиталиерите 
сключват със Султана на Египет.

През септември 1239 г. в Акр де-
баркира т.нар. от историците "френ-
ски кръстоносен поход". Зле ръково-
дени от Графа на Шампан- Тибо ІV и 
няколко други, изключително извест-
ни рицари, кръстоносците не прием-
ат никакви съвети както от Великите 
Майстори на трите Ордена, така и 
от кралете на Латинските държави. 
В резултат на това още в края на сеп-
тември участниците в кръстоносния 
поход са избити от мюсюлманските 
армии. Тамплиерите, Хоспиталиери-
те и Тевтонците, които отказват да се 

присъединят към агресивната лудост 
на тези френски кръстоносци, успя-
ват да спасят малцината оцелели и да 
ги приютят в Акр.

През 1244 г. Султанът на Дамаск 
иска помощ от Тамплиерите, за да 
отблъсне Султана на Египет и кварез-
мианците. Последните са войнствено 
племе, произхождащо от Мала Азия 
и изтласкано в Сирия от монголите. 
Така, най-сетне обединени, Тампли-
ерите, Хоспиталиерите и Тевтонците 
заедно със Султана на Дамаск заста-
ват срещу Султана на Египет и  ква-
резмийските му съюзници в битката 
при Форби. Християно-мюсюлман-
ската коалиция е разбита. На бойното 
поле остават повече от 30 000 убити 
от двете страни. Малцина оцелели 
Тамплиери и Хоспиталиери успяват 
да стигнат Аскалон, който все още е в 
християнски ръце. Великият Майстор 
на Хоспиталиерите е убит, а Арман 
дьо Перигор е пленен. Умира в плен 
през 1247 г.

В битката при Форби 
коалицията между 
Тамплиерите, Хоспиталиерите 
и Тевтонците, от една страна и 
Султана на Дамаск, от друга, 
е разбита. На бойното поле 
остават повече от 30 000 убити.



От 9 до 13 април 2014 г. в 
Загреб, столицата на Репу-
блика Хърватска, се проведе 

редовният Велик Магистрален Съвет 
на Ордена. По време на това заседа-
ние за пръв път в Ордена бе проведе-
но обучение на млади, перспективни 
и квалифицирани кадри за работа в 
различните комисии на Ордена, както 
и в постоянните ни представителства 
към ООН в Ню Йорк, Виена и Же-
нева. В делегацията на Велик Приорат 
България, водена от Н.Пр. Румен Рал-
чев- Велик Приор, бяха включени 2 
Рицари и 1 Дама, които взеха участие 
в панелите за обучение в международ-
ната дейност на Ордена. Това бяха 
Бранимир Кочев- от Прецептор на 
Прецептория "Св. Антоний Велики" 

в Командерия "Княз Борис І", Петьо 
Блъсков от Командерия "Св. Георги- 
София" и Ивелина Йосифова-Кинова 
от Командерия "Св.Лазар Български". 
Те бяха номинирани от Командерите 
на Командерии, в които членуват и 
одобрени от Н.Пр. Великия Приор. 
И тримата се представиха изключи-
телно успешно, като Брат Бранимир 
Кочев вече получи официалното си 
назначение в постоянното предста-
вителство на Ордена към ООН във 
Виена. Поради успеха на панелите за 
обучение на млади кадри на Ордена 
Великият Магистрален Съвет взе ре-
шение тази практика да продължи и 
на следващия Велик Магистрален Съ-
вет, който ще се проведе през м. ок-
томври 2014 г. в гр. Бристол, Англия.

Сестра Хермина Георгиева бе 
назначена за Председател на Коми-
тета за честване 900 годишнината от 
основаването на Ордена и изнесе 
кратък доклад с основните насоки за 
провеждане тържествата във всички 
Велики Приорати и други структури 
на Ордена в повече от 70 държави 
в следващите 3 години. Сестра Ма-
рия Стефанова бе назначена за Ди-
ректор връзки с обществеността на 
Ордена.

Бе приета резолюция за отнемане  
пълноправното членство на Велик 
Приорат Румъния поради неизпълне-
ние на споразумението с Ордена.

Велик Приорат Бразилия стана 
пълноправен член на Ордена.

Велик Магистрален 
Съвет на Ордена
Загреб- 9-13.04.2014 г.
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

На 22 март 2014 г. в град Стара Загора се про-
веде VІ-тия Духовен Събор на Велик Прио-
рат България. В темите на Духовния Събор 

освен традиционно присъстващите теми "Българи- 
светци" и "Икуменизъм" бе включена и темата "Жак 
дьо Моле- последен Велик Магистър на Ордена". В 
рамките на целия Орден 2014 г. 2014 г. е обявена за 
година на почит към паметта на Жак дьо Моле, във 
връзка със 700-годишнината от изгарянето му. Датата 
на гибелта му е 18 март 1314 г. и в негова чест във 
всички Командерии на Велик Приорат България се 
извършва Тържествения ритуал в негова памет, а на 
22 март такъв Ритуал бе извършен от Н.Пр.Румен 
Ралчев- Велик Приор на ВП България като част от 
Събора на Командерията-домакин на Духовния Съ-
бор- "Св. Игнатий Старозагорски". За отбелязване на 
тази Годишнина Велик Приорат България издаде и 
специални монети- медали, както и мемориален пла-
кет, дело на нашия Брат Спас Киричев, за всички Ко-
мандерии във Велик Приорат България.

След внимателна селекция до представяне на Ду-
ховния Събор достигнаха 14 доклада (от общо 21 
представени), като следва да се отбележи, че качество-
то на тези доклади беше много високо (от историче-
ски, стилистични и познавателни гледни точки). От-
ново бе доказана жизнеността на този форум, както 
и приноса му да духовното израстване на членовете 
на нашия Орден. Ще бъдат запомнени докладите на 
нашите Братя, Сестри и Постуланти- "Веда Слове-
нах" на Виктор Байчев, "Жак дьо Моле" на Хермина 
Георгиева", "Раннохристиянските мартириуми в Тра-
кия" на Иво Топалилов", "Св.Киприян- Митрополит 
Московски" на Камелия Радева", "Атинагор І- виден 
представител на икуменизма" на Лилия Илиева""Св. 
Антоний Велики" на Прецептория "Антоний Вели-
ки", "От Цезар до Жак дьо Моле- еволюция на во-
енното облекло и въоръжението" на Ясен Божилов, 
"Необичайни погребални практики в Източните Ро-
допи" на Красимир Ангелов, "Цялото" на Димитър 
Стоянов, "Св. Висарион Смолянски" на Станислава 
Тачева, "Сакралното число 7" на отец Тодор. Ще се 
опитаме в следващите броеве на сп."Тамплиер" да 
представим повечето теми.

VІ-ти Духовен Събор 
на Велик Приорат България
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ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍ 
ÐÈÒÓÀË 
Â ÏÀÌÅÒ ÍÀ 
ÆÀÊ ÄÜÎ ÌÎËÅ
На 22.03.2014г., на VI-
тия Духовен Събор, Ко-
мандерия „Св. Игнатий 
Старозагорски” проведе 
тържествен ритуал пос-
ветен на 700-та годиш-
нина от изгарянето на 
Жак дьо Моле, 23-ти, по-
следен Велик Магистър 
на Ордена. 

ÃÎÑÒ ÎÒ ÑÂÅÒÈÒÅ ÇÅÌÈ
По покана на Велик Приорат България у 
нас на посещение беше генерал-лейтенант 
Моисей Абрамович, служител в специал-
ните служби на Израел и пряк участник в 
поддържането на мира и спокойствието в 
Йерусалим. Той бе награден в молитвения 
дом в София с медал на Велик Приорат 
България. 

ÍÅÃÎÂÎ 
ÂÈÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂÅÙÅÍÑÒÂÎ 
ÑÒÀÐÎÇÀÃÎÐÑÊÈß ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ 
ÃÀËÀÊÒÈÎÍ
На 6-ти юни 2014г. Н. Пр. Румен Ралчев и Н. Пр. Ар-
хонт Иван Кочев проведоха среща с Негово Високоп-
реосвещенство Старозагорския митрополит Галакти-
он. На срещата, преминала в конструктивен дух, бяха 
обсъдени проблемите по строежа на новия християн-
ски храм, строящ се в град Стара Загора, и уточниха 
програмата за 23 август, когато ще се чества 6-тата го-
дишнина на Велик Приорат България. 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÔÈËÌÎÂ 
ÔÅÑÒÈÂÀË „ÇËÀÒÍÀÒÀ ËÈÏÀ” 
Великият Приор на Велик Приорат България присъства 
на Международен филмов фестивал за ново европейско 
кино „Златната липа”, който се състоя от 31-ви май до 4-ти 
юни 2014г. в град Стара Загора. Негово Превъзходител-
ство проведе среща със световноизвестният актьор и ре-
жисьор Джанкарло Джанини, който е член на Малтийския 
Орден, и го запозна с целите на Велик Приорат България 
и на OSMTH.
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Събор на Командерия 
"Св. Лазар Български"

23 април 2014 г., с. Дебел дял

На 23 април 2014 г. Коман-
дерия „Св.Лазар Българ-
ски” чества 240 години от 

рождението на своя патрон.

В с. Дебел дял, родното място 
на светеца бе открит храм постро-
ен по инициатива и с помощтта на 
тамплиерите от Габровска област.

Водосвет и освещаване отслу-
жи Негово Високопреосвещенство 
Великотърновският митрополит 
Григорий. Командерът на Коман-
дерията Богомил Петков дари, 
уникален иконостас. Произведени-
ето на изкуството е изработено от 
талантливия дърворезбар Здравко 
Николов от с. Сандрово, по поръч-
ка на тамплиерите. 

Следобяд в хотелски комплекс 
„Люляците” честването продължи 
със събор. Командерът Богомил 
Петков запозна присъстващите с 
дейността на Командерията меж-
ду двата събора и предстоящите 
мероприятия до края на годината.
Доклад на тема посветен на Свети 
Лазар Български изнесе Постулант 
Пенко Иванов. Проведе се и цере-
мония по приемане на Постулан-
ти.

Тамплиерите благодариха на 
Здравко Николов за изработката 
на иконостаса, като го наградиха 
с книгата Царството на славяни-
те, издателство на Велик Приорат 
България.

Гости на събитието  бяха Него-
во Превъзходителство ген.майор 
Румен Ралчев - Велик Приор  на 
Велик Приорат България, Коман-
дери на Командерии от Велико 
Търново и Варна, Рицари от Со-
фия, Русе и Разград.
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Събор на Командерия 
„Св. Николай”

26.04.2014 г. в гр. Силистра
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На 9-ти май 2014 г -денят на 
Европа и денят на Победата 
Командерия  „Улпия” Плов-

див проведе събор с прием на пос-
туланти и честване на 700 години от 
смъртта на Жак дьо Молле.Изборът 
да  се проведе именно на тази дата въз-
поменателния ритуал в чест на послед-
ния Велик майстор Жак дьо Моле не 
е случаен.Защото справедливите каузи 
са печеливши, християнската добро-
детел съществува и обединява хората, 
всяка жертва за доброто ражда светци.

Освен това представителите на Ко-
мандерията засадиха 700 стръка бели и 
червени цвята на отреденото ни място 
от централна община – пред Духов-
ната семинария в центъра на Плов-
див. Малък жест за по-цветната визия 
на Пловдив от Командерия „Улпия“ 

и  венец за Жак дьо Молле. Команде-
рията поде инициатива за издаване на  
книга-албум „Българският среднове-
ковен костюм XIII – XIVвек“

Средновековните знатни българи 
са се обличали не по-малко пищно от 
византийските и западните аристокра-
ти, а дрехите на обикновените хора не 
са се изчерпвали с една конопена риза. 
Нещо повече – облеклото на всички 
обществени слоеве се отличава с из-
ключително разнообразие както на 
моделите, така и на украсата и трудно 
се подлага на категоризиране. Отдел-
ните му елементи се комбинират един 
с друг по произволен начин и дори ак-
сесоари, замислени като комплект (на-
пример чифт обеци), се подреждат и 
носят асиметрично. Необходимо е все 
пак да се проследят характерните чер-

ти на древната ни носия, да се откри-
ят произходът, евентуалните чужди 
влияния и по-късни трансформации. 
Долните редове представляват опит 
за систематизиран отговор на въпроса 
какво, в какъв ред и от какъв тип се е 
носело от българите между византий-
ското и османското владичество.

Командерията си постави за цел 
книгата да бъде готова за есенния Кон-
вент.

Другата инициатива,която ще бъде 
финализирана до края на юни е кон-
курса за рисунки и пластики в пловдив-
ското училище на изкуствата,където 
освен ученици се състезават и прапо-
даватели.

И това е само една малка част от 
инициативите на Командерията.

Събор на Командерия 
„Улпия“

09.05.2014 г., гр. Пловдив
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Събор на Командерия 
„Цар Борис І“

09.05.2014 г., гр. Дупница
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Събор на Командерия 
„Св. Димитър“

16.05.2014 г., гр. Бургас 

На 16 май, лето господне 2014, 
Братята и Сестрите от Ко-
мандерия „Свети Димитър”-

Бургас проведоха събор. Ритуалът бе 
посветен на 700-годишнината от из-
гарянето на Великия Магистър на Ор-
дена на Храма Жак Дьо Моле. Коман-
дер Климент Атанасов изнесе доклад 
на тема „700 години след Жак Дьо 
Моле”, а Рицарите, Дамите и Посту-
лантите отдадоха своята почит пред 
подвига на Великия Магистър. 

Братската среща продължи с 
представянето на доклад на Сестра 
Катя Касабова на тема „Трудовете на 
Епископ Симеон и учението на бо-
гомилите, катарите и тамплиерите”. 
Докладът бе посветен на нейното 
пътуване в земите на Лангедок и ста-
рото Арагонско кралство, с уникални 
кадри от Безие, Каркасон, Монсегюр, 
Перпертюс, Керибюс, Бугараш и Ан-
дора.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Командерия „Свети Никита Ре-
мисиански” в гр. Кърджали 
вече има собствен клуб. Той 

се намира в центъра на гр. Кърджали 
в сградата, където са областната и об-
щинска администрация. Само за ня-
колко месеца тамплиерите успяха да 
ремонтират и да оборудват новия си 
клуб, като използваха за това лични 
дарения. Идеята е в клуба не само да 
се събират Рицарите, Дамите и Пос-
тулантите от Командерията, но той 
да бъде достъпен и за гражданите на 
града. В него те ще могат да получат 
информация за целите на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим, 
да се запознаят с неговата вековна ис-

тория и с инициативите и дейността 
на Велик Приорат България. „Радвам 
се на вашия успех. Инициативата е 
много добра и вече към нея проявя-
ват силен интерес и други Команде-
рии в страната. Може да се каже, че 
дори благородно ви завиждат”, каза 
Великия Приор на Велик Приорат 
България генерал-майор Румен Рал-
чев. Той, заедно с Великия Секретар 
Хермина Георгиева, Великия Офи-
цер Юлия Николова и Командери на 
Командерии от страната бяха гости 
на освещаването на новия клуб в гр. 
Кърджали  на Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим. 

Веднага след церемонията Коман-

дерия „Свети Никита Ремисиански” 
проведе свой редовен събор. В него 
участваха и Таню Стайковски, Ко-
мандер на Командерия „Св. Виса-
рион Смолянски”, Мануил Манов, 
Командер на Командерия „Игнатий 
Старозагорски” и Росица Кючюкова, 
Командер на Командерия „Улпия”. 
Трима нови Постуланти прие Коман-
дерия „Свети Никита Ремисиански” 
гр. Кърджали, а нейният Командер 
Петър Георгиев получи специална 
награда от Великият Приор генерал-
майор Румен Ралчев за упоритата си 
работа и резултатите, които постигна 
една от най-младите Командерии в 
България, тази в гр. Кърджали.

Тамплиерите в Кърджали 
вече имат собствен клуб
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Откриване на Паметник 
на Св.Св. Кирил и Методий 

23.05.2014 г., гр. Стрелча

На 23 април 2014г. Командерията „Св. Св. Кон-
стантин и Елена” от Пазарджик участва в откри-
ването на паметник на Св. Св. Кирил и Методий 

в Стрелча. Присъства и Н. Пр. Румен Ралчев – Велик При-
ор на Велик Приорат България. Пaметникът е изработен 
от Рицаря от Командерията – Брат Спас Киричев.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 01 юни 2014г. 
трима нови Пос-
туланти бяха 

приети по време на втория 
годишен събор на Коман-
дерия "Св.Св. Константин 
и Елена" гр. Пазарджик, 
който се проведе в средно-
вековния храм "Св. Дими-
тър" в Паталеница. Преди 
това доклад за делото и в 
памет на Жак дьо Моле 
изнесе Постулантът Вла-
димир Секулов.  Награди 
получиха Брат Емил Не-
делчев - Връзки с общест-
веноста на Командерията и 
Сестра Елисавета Митева - 
Секретар на Командерията.

Събор на Командерия 
„Св.св. Константин и Елена“

01.06.2014 г., гр. Пазарджик
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Първата Среща-събор на въ-
зобновения Клуб „Млад ри-
цар“ - с. Гара Бов се проведе 

в края на месец март. На нея при тър-
жествен ритуал  бяха приети петима 
малки Рицари и Дами. Ритуалът се 
ръководеше от Председателя на Клу-
ба, като новоприетите получиха бели 
мантии с червени рицарски кръсто-
ве. За членове на Клуба са одобрени 
деца с качества, които съответстват 
на рицарските ценности - отличен 
успех и дисциплина, добро възпита-
ние, съпричастнст към проблемите 
на околните, воля и вяра в доброто.

Между целите, които си поставят 
учредителите и ръководителите на 
Клуб „Млад рицар“ са както такива 
с опознавателен характер, така и раз-
нообразни образователни дейности 
– лекция за животните и посещение 
на ферма „Чемерник“, провеждане 
на курс по ориентиране и оцелява-
не в планината, съвместна дейност с 

подобен софийски клуб. Планирани 
са походи и екскурзии до водопада 
„Скакля“, Вазовата пътека, връх „Из-
дремец“ и манастира „Седемте прес-
тола“.

Като част от Плана за 2014 г. де-
цата от Клуб „Млад рицар“ – с. Гара 
Бов посетиха Националния истори-
чески музей в София, където проф. 
Божидар Димитров увлекателно им 
разказа за музея и за някои забележи-
телни епизоди от историята по бъл-
гарските земи. При посещението на 
децата в църквата-музей „Св.София“ 
отец Йоан ги запозна накратко с 
християнството и неговите норми на 
поведение. Малките Рицари и Дами 
получиха и подаръци – църковни ка-
лендарчета.

Провеждането на два ритуала и 
на четири неофициални срещи са 
сред плановите задачи на Клуба. На 
срещите младите Рицари и Дами 
ще четат подготвени от тях рефе-

рати за велики български владете-
ли. Тази година малките ентусиасти 
вече са изработвали малки подаръци 
за близки и приятели – мартенички 
за Баба Марта, Великденски яйца и 
козуначета. Децата са посетили ста-
ри и самотни хора от с. Бов и са ги 
зарадвали със своите дарове от сър-
це. Продължава събирането на най-
вкусните кулинарни рецепти, които 
да оформят уникална готварска кни-
га „Незабравими ястия, приготвяни 
от нашите баби“. 

Децата от Клуб „Млад рицар“ ще 
засяват цветя и храсти на подходящи 
места и около чешма „Мацула“, ще 
изработват къщички за птички и ще 
ги поставят по пътя към връх „Издре-
мец“. Родителите, учителите и чле-
новете на читалище „Светлина“ по 
желание се включват във всяка ини-
циатива на Клуба.

Възпитанието в християнския мо-
рал и рицарските добродетели са сред 
главните цели на Клуб „Млад рицар“ 
– с. Гара Бов. Да помагат на бедните 
и възрастните, да служат за пример с 
поведението си, да познават родната 
история и да работят за бъдещето на 
страната ни, както и да почитат хрис-
тиянската вяра –  това са стремежите 
на учредителите от читалище „Свет-
лина“ и Командерия „Св. Иван Рил-
ски“ гр. София.

Клуб „Млад рицар“ към 
читалище „Светлина“
с. Гара Бов възобновява своята дейност

Клубът „млад рицар“ е учреден със съдействието на командерия „св. Иван 
рилски“през месец април 2010 г. След известно прекъсване,от месец март тази 
година клубът възобнови своята работа. Детската организация развива дейност 
към читалище „светлина“ – с. Гара бов.Малките рицари са на възраст 8-10 години 
- между втори и четвърти клас на училище „св. Св. Кирил и Методий“ в селото. 
Ръководител на клуб „Млад рицар“ е Николай Николов – рицар от Командерия 
„Св. Иван Рилски“ – София.
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Регионален исторически 
музей гр. Кърджали

Музеят е създаден през 1965 
година за проучване, съби-
ране, опазване и популяри-

зиране на културно-историческото 
наследство от района на Източните 
Родопи. Заема триетажна сграда, ар-
хитектурен паметник на културата, 
построена през 20-те години на ХХ 
век, първоначално предназначена за 
турска светска гимназия по законите 
на Царство България, по проект на 
проф. арх. Александър Померанцев. 
В парка са засадени 22 растителни ви-
дове, които са единствени в ареала на 
Южна България.

     През 80-те на ХХ век сградата 
е адаптирана за музей по проект на 
архитект Елена Кондева. Експози-
цията е открита през 1987 година и е 
разположена на 1800 кв. метра.Музе-
ят съдържа над 50 хиляди артефакти, 
проследяващи живота в Източните 
Родопи от 6-то хил. пр. Хр. до на-
чалото на ХХ век, хронологично и 
тематично обособени в експозиции 
„Археология“, „Природа“, „Етногра-
фия“.Към  него функционира и худо-
жествената галерия „Станка Димитро-
ва“, която се помещава в сградата на 
някогашен конак.

Отдел „Археология“ се намира на 
първия етаж на музея и разполага с 9 
зали и общо 600 кв.м. експозиционна 
площ. Съхранява археологически на-
ходки от неолита до късното българ-

ско средновековие. Отделът представя 
възстановка на праисторически дом с 
колекции оръдия на труда, праисто-
рическа идолна пластика и предмети 
на бита. Показани са още тракийски 
оброчни плочки, бронзова пластика, 
сграфито керамика, средновековни 
монети, накити и църковни утвари.

Най-ранните следи от човешка 
дейност в Източните Родопи се отна-
сят към епохата на неолита (кр. на VІІ- 
VІ хил. пр. Хр.) Селищата са разпо-
ложени на речни тераси в близост до 
местата, осигуряващи възможности за 
земеделие.  Представени са колекции 
от каменни и костени сечива, идолна 
пластика и керамика от тези селища.

Развитието на обществото и поя-
вата на новата суровина – медта, през  
епохата на енеолита води до специ-
ализация в производството както на 
оръдия на труда, така и на керамика, 
накити и др. Изобилието на подхо-
дяща каменна суровина с определена 
твърдост - ахат, яспис, хелиотроп, е 
обусловило възникването на сели-
ще на брега на р. Върбица край с. 
Седларе, община Момчилград. То е 
съществувало през средната и къс-
ната камено медна епоха като про-
изводствен център, специализиран в 
производството на каменни сечива. 
Проучените през последните години 
късно халколитни селища край селата 
Орлица и Върхари поставят района 

на Източните Родопи в нова светли-
на – като важно място в културните 
връзки и влияния между Мала Азия, 
Беломорието и Тракия.

Извършените до сега проучвания 
показват, че в късната бронзова епоха 
(ІІ хил. пр. Хр.) броят на селищата и 
временните обиталища рязко се пови-
шава. Сега селищата се изместват към 
високите естествено защитени места. 
Те имат по-малка площ, едни са с го-
ляма продължителност на обитаване, 
а други имат характера на временни 
номадски селища. Частично проуче-
ни са  селищата при с. Плазище, об-
щина Джебел, на вр. Алада, община 
Ардино и при с. Стоманци, община 
Кирково.Изработват се висококачест-
вени метални сечива и оръжия. Макар 

Свастика, раме-
нете оформени 
като животински 
глави, нефрит, 
шесто хилядо-
летие пр. Хр.

Ñåñòðà Þëèÿ Íèêîëîâà DCTJ
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и редки, бронзовата двойна брадва 
от с. Кирково, длетото  от крепостта 
при устието на р. Боровица и мечът 
от района на Перперикон са прекрас-
ни паметници на индустрията от тази 
епоха.  Извършваните през послед-
ните години проучвания в района на 
Ада тепе край Крумовград показват 
по безспорен начин, че тук е функци-
онирал един от най-ранните рудници 
за добиване на злато на Балканите от 
периода ХІV- VІІІ в. пр. Хр.

На  високите, изявени скални вър-
хове се изрязват скални площадки, 
олтари, стъпала, които имат опреде-
лена роля в древния обред на пър-
вите исторически засвидетелствани 
обитатели на Родопите - траките. 
Големи култови центрове възникват  
край селата Татул и Долна Чобанка, 
Момчилградско, по поречието на р. 
Боровица с Пещерата–Утроба, Пер-
перикон. Към тази група паметници 
се отнасят и комплексите от скални 
ниши в района на селата Страндже-
во, Орешари, Вранско, Крумовград-
ско, селата Дъждовница и Ненково, 
в местността Орлови скали край Ар-
дино.

Проучванията на римската култура 
в района показват устойчивост на се-
лищната система. Продължава функ-
ционирането и на многобройните 
светилища - сега, обаче, се появяват 
бронзовите статуйки на Тракийския 
конник, които със своята примитив-
на изработка са дело на ателиета към 
самите светилища. В бита на населе-
нието сравнително слабо навлизат 
предметите на новите производстве-
ни центрове - предимно еднотипни 
керамични съдове и накити. Стъкле-
ните и бронзови съдове са изключи-
телна рядкост. Следва да се отбележат 
богатите могилни погребения в райо-
на на с. Пчеларово с бронзови патери, 
касероле и кана, италийски внос от І- 
ІІ в. Интересна  е и оловната либра 
от същото село, показваща името на 
селището – Филтепара.

Задължителен елемент на средно-
вековното селище е християнският 
храм. Проучените до момента по ар-
хеологически път църкви са повече 
от двадесет. Част от тях обслужвали 
селищата, други - крепостните гар-
низони, а трети били центрове на 
манастирски комплекси. По данни 
от писмените извори и  откритите 
оловни печати в периода Х- ХІV в. в 
Източните Родопи са съществували 
три епископски катедри. Най-ранна 
е епископията Ахридос, а през ХІІІ- 
ХІV в. се обособяват Перперикон и 
Лютица.

Най-значителният паметник на 

средновековната християнска архи-
тектура безспорно е манастирът „Св. 
Йоан Продром” .

Този уникален паметник на визан-
тийската и старобългарската архитек-
тура се намира в един от кварталите 
на днешния гр. Кърджали. Първите 
църкви се появяват във втората поло-
вина на 9 в. върху малък, но естестве-
но защитен и опасан от водите на р. 
Арда хълм. Главният храм е от рядък 
и преходен вид. Става дума за посте-
пенно преминаване от базиликалния 
план към класическата кръстокуполна 
византийска църква.

Сградата е била с три апсиди от из-
ток, във всяка то които е имало отделна 
олтарна маса. Това е отзвук от старата 
източнохристиянска традиция, че на 
един жертвеник не може да се служи 
два пъти в денонощието. От юг пък е 
пристроен малък параклис с гроб на 
виден християнски мисионер. Още 
във втората половина на 11 в. от север 
на главната църква е долепен малък, 
но изключително елегантен параклис 
с план на трилистна детелина. От из-
ток е разкрита трапезарията за монаси-
те, която е важен елемент в общежи-
телните манастири. Тя пък е свързана 
с монументалния жилищен  дворец на 
игумена, който същевременно е бил 
епископ на цялата област.  Археологи-
ческите проучвания показват, че бра-
тята са живели охолно, а манастирът е 
бил много богат. Това е привлякло по-
гледа на редица завоеватели. Изклю-
чителна драма се разиграва в началото 
на 13 в., когато обителта е ограбена и 
разрушена от рицарите на Четвъртия 
кръстоносен поход. По-късно тя е въз-
становена, но през 40-те години на 14 
в. е отново опожарена и окончателно 
изоставена. Столетията натрупват вър-
ху руините тридесетметрова могила, 
от която ги освободиха археолозите в 
края на 20 в.

Църквата в административния 
център под Перперикон пък е пример 

за най-високата константинополска 
архитектура от епохата. Селищните 
храмове  са почти  еднотипни, главно 
едно корабни, едно апсидни.

  Отдел „Природа“ се помещава в 
четири зали на втория етаж на експо-
зиционна площ от 300 кв.м. В отдела 
са изложени природни образци от 
живата и неживата природа на Из-
точните Родопи, хербарии на редки и 
защитени растения, вкаменелости от 
морски обитатели, сбирки от рудни 
минерали, нерудни суровини, геоди и 
скъпоценни камъни. Показани са фо-
тоси на някои от природните забеле-
жителности на региона: „Каменната 
сватба“, „Каменните гъби“, „Вкаме-
нената гора“, „Счупената планина“, 
„Дяволският мост“.

Регионален исторически музей – 
Кърджали е един от малкото музеи в 
страната, които притежават Приро-
донаучен отдел с действаща експози-
ция към него. Като част от музейната 
структура отделът има своя история, 
свои създатели и настоящи специали-

Икона на „Св.св. Константин и Елена” 



22     Òàìïëèåð • þíè 2014 ã.

сти, които полагат усилия да съхранят 
красивата и уникална Източнородоп-
ска природа, да я направят достояние 
на всички, които посещават този въл-
нуващ южен кът на България.

Според архивните документи, 
предложение и идея за създаване на 
Природонаучен отдел към Народен 
музей в гр. Кърджали, съществуват 
още през 1957 г. Реално историята 
на отдела започва през 1979 г. с от-
криването на постоянната изложба 
„Природни забележителности в Кър-
джалийски окръг”.

Отдел „Етнография“ се намира 
на последния, трети етаж. На площ 
от 600 кв.м. в 9 зали е представен жи-
вотът в Източните Родопи от края на 
19 век до 50-те години на 20 век. От-
делът съдържа възстановки на ман-
дра, на въглищарска, папукчийска и 
абаджийска работилница; изложени 
са предмети, свързани с основните 
поминъци на населението в региона, 
както и традиционни народни носии 
и накити.

Тъкачеството е основен домашен 
занаят на родопчанката от незапом-
нени времена. За неговата древност 
говорят примитивните начини за 
първична обработка на текстилни ма-
териали, преденето на ръка с дървени 
хурки и вретена и използването на 
разнообразни суровини като коноп, 
памук, вълна и козина. Използват се  
старинни способи на сноване и нави-
ване и тъкачни техники, примитивни 
и същевременно ефектни начини на 
декорация и боядисване с растителни 
бои.

Етническата и верска пъстрота на 
населението, формирала се през ця-
лото историческо развитие на този 
край, допринася за разнообразието 
на традиционните народни мъжки и 
женски носии. Особено етнограф-

ско многообразие бележи женската 
носия, която се проявява във всички 
познати типове -  престилчен, сукма-
нен и саян.Със своите точни компо-
зиции, с меките си пластични  форми 
и изразителни декоративни елементи, 
с хармоничните цветови съчетания, с 
поразителния ефект на металните на-
кити към тях, местните народни носии 
се проявяват като истински шедьоври 
на непреходното във времето българ-
ско национално изкуство.Накитите 
са израз на вечния стремеж на родоп-
чанката към красивото, на желанието 
й да бъде харесвана и интересна. Раз-
нообразието от метални, позлатени и 
посребрени накити – пафти, тепели-
ци, огърлици,  колани, гривни, оби-
ци, висулки, торкви, муски и кръстове 
енколпиони са резултат от характер-
ните особености на местната култур-
но битова и религиозна традиция.

Възстановката на родопско жили-
ще показва чрез оригинали от бита и 
с копия от дървена декоративна укра-
са част от  характерен дом - салон с 
кьошк и стая с огнище.Кьошкът, об-
заведен с кичени халища и възглав-
ници, отоплен от прав кован мангал 
е представително място за посрещане 
на гости, приети в дома, но недопусна-
ти до интимната част на къщата.Стая-
та с огнище е мястото, където обитава 
едно семейство с децата си.Огнището 
с огъня е животворния център, около 
който се събира цялото семейство. До 
него е разположена подницата, в коя-
то се пекат вкусните ароматни пити и 
погачи. На срещуположната стена на 
възтреба греят с прекрасните си цве-
тове и шарки киченици, черги, одеяла 
и възглавници.Подът на стаята е по-
стлан с козяци. Долапчета и полици 
по стените приютяват медни сахани, 
тави, лъжици и ножове.

Художествената галерия „Станка 
Димитрова“ е основана през 1961 го-
дина като филиал на Националната 

Каменната сватба

художествена галерия, и се обособява 
като самостоятелна институция през 
1967 година. Разположена е в старин-
на сграда, строена и ползвана за тур-
ски конак. Галерията съхранява колек-
ция от икони на самобитни родопски 
и тракийски зографи, както и значи-
телни творби на някои от най-извест-
ните български художници: Владимир 
Димитров-Майстора, Ярослав Вешин, 
Стоян Венев, Кирил Цонев, Бенчо 
Обрешков, Сирак Скитник, Стефан 
Иванов, Васил Захариев, Константин 
Щъркелов, Дечко Узунов, Данаил Де-
чев, Светлин Русе и др.

Десет пана с холограмни изобра-
жения на находки от Археологически 
комплекс "Перперикон"са представе-
ни в Регионалния исторически музей 
в Кърджали.Включени са артефакти 
от различни епохи – праисторически 
период, античността и Средновеко-
вието, открити при проучванията на 
Скалния град на траките и епископска 
резиденция под Перперикон „Клисе 
башъ" през последните 15 години".
На този етап паната са експонирани 
в РИМ Кърджали. В бъдеще могат да 
бъдат включени в експозицията на 
Посетителския център, да участват в 
различни изложби в страната.Холог-
рамите са част от проекта "Перпери-
кон - дом набогове и хора" . Проектът 
цели опазване и експониране на архе-
ологическия комплекс.

Една от най- ценните сбирки на 
РИМ Кърджали е „Икони от Родопи-
те XVI-XIX в.”Основните колекции 
са събрани от храмовете на Източ-
ните Родопи”- Ивайловградско, Смо-
лянско, Кърджалийско. Хронологи-
ческият диапазон на представените 
икони, многообразието на творчески 
колективи и богатството на запазени 
паметници са неоспоримо доказател-
ство за  постоянството и жизненост-
та , с която християнството отстоява 
своите позиции в Родопите през це-
лия период на османското робство. 

nnDnn
Статията е подготвена с материали,  
любезно предоставени от Директора на 
РИМ –Кърджали г-н Павел Петков.
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Петра е едно от най-големите 
забележителности на Крал-
ство Йордания. Eдно от 

седемте чудеса на света. Намира се в 
естествено укрепената Долина на Мо-
исей (Вади Муса). 

Чудото от камък се оформя ня-
къде към IV век пр. Хр. при Аретас 
III Филелин, когато столицата на 
набатеите се превръща в център и 
периодът на разцвет продължава и 
при Аретас IV Филопатър. Петра се 
превръща в столица на Набатейско-
то царство, процъфтяло повече от 
200 години. За това царство сведе-
ния към днешен ден достигат чрез 
трудовете на Диодор, Страбон и 
Йосиф Флавий, то се споменава и 
древнокитайските източници на 
Валикия път на коприната, но за 
произхода на набатейците има само 
догадки,  По това време там се секат 
и монети. Намирайки се на кръс-
топътя на важни пътища, отиващи 
към Газа, Бостра, Дамаск, Ейлат и 
Персийския залив, градът е изпъл-
нявал ролята на борса. Страхът на 
търговците да пресичат пустинята 
ги карал да си продават стоката на 
жителите на Петра, а те я препрода-
вали по-нататък.

Най-старите археологически на-
ходки, обаче,  датират от VI век пр. 
Хр. Няма сведения за семитско име на 
града. Днес градът е известен с име-
то си от елинистичния период като в 
превод означава „камък“.

Библейски текстове споменават 
обаче за племе, което е населявало 
областта 1000 години пр. н. е.и са 
били потомци на библейския герой 
Исав. Смята се, че тук се намират и 
тленните останки на Аараон, брата на 
Моисей.

Някои американски християнски 
деноминации смятат, че Петра е мяс-
тото, което Бог е избрал, за да защи-
ти последните израелтяни от силите 
на Антихриста в края на дните преди 
второто пришествие. Това твърдение 
почива на отделни пасажи от книгата 
„Откровения“ в Библията.

През 106 г. Римският управител на 
Сирия завладява държавата на наба-
тейците и се превръща в римска про-
винция Арабия. От I век в Петра  про-
никва християнството. В хрониките 
се споменава за епископ на Петра на 
име Астерий. През 131 г. Градът е по-
сетен от император Адриан. В края на 
II век Петра започва да губи значени-

ето си поради преместването на араб-
ската търговия към Палмира. 

По времето на император Алек-
сандър Север сеченето на монети и 
монументалното строителство е пре-
кратено. Легендите и днес твърдят, че 
в Петра са скрити несметни богатства 
на набатеите, а според други – част  от 
съкровищата на фараоните.  

Около 630 г. Петра е завладяна от 
мюсюлманите. По време на Йеруса-
лимското кралство Балдуин I завладя-
ва  остатъците от  града и те остават 
под контрола на кръстоносците до 
1189. Интересът на кръстоносците 
към този град е основава и на твър-
дението, че някъде в Петра и скрито 
и духовно съкровище – Свещенния 
граал.

През 1812 г. швейцарският изсле-
довател Йохан Лудвиг Буркхарт пре-
открива Петра.

През 1985 година скалният град е 
включен в списъка на световното и 
културно наследство на ЮНЕСКО.

През 2007 г. Петра е избран за 
едно от седемте чудеса на света.

ПЕТРА
Или розаво-червеният град

Ñåñòðà Ðàäà Ïàíãåëîâà DCTJ
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ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО

Един от главните фактори, освен цан-
трълен кръстопът за керваните които 
допринасят за величието на Петра, 
била способността на набатеите да 
усвояват правилно количествата вода, 
прииждащи в града по време на на-
водненията.

Местните хора изграждат добре 
функционираща водохранителна и 
водоснабдителна система от тръбо-
проводи, водни цистерни и бентове, 
позволяваща целогодишно и непре-
къснато снабдяване на града и насе-
лението му. Тъкмо тя позволява на 
Петра не само да оцелява по време на 
суша, но и да печели средства от про-
дажбата на така нужните в пустинята 
водни запаси. За преминаващите кер-
вани Набатея била истински оазис.

От лявата страна на каньона се на-
мира открит канал за вода, а от дясна-
та страна на каньона е била изградена 
система за водоснабдяване от глине-
ни тръби. В музея на Петра могат да 
се видят останки от тези тръбите. Те 
са уникални като изобретение, защо-
то завършват с конически краища, ко-
ето съвременниците ни са измислили 
едва преди двеста години. Многочис-
лените подземни цистерни за вода са 
събирали и съхранявали всяка капка 
дъжд и са били изчислени като обем 
така, за да може и дъждовната вода да 
се ползва по-късно. Система за утая-
ване на мръсните честици е позволя-
вала водата да бъде годна за пиене.

Наличието на инженерно-техни-
чески потенциал в областта на водо-
снабдителната система свидетелства 
за професионални умения за решава-
не на сложни хидравлически пробле-
ми за обезпечаване на стабилността 
на подаване на водата, както дълго-
летния разцвет на града под влияние 
на различни художествени, култур-
ни и технологични заимствания от 
Селевдиките,сирийците, гърците, 
римляните и източните цивилиза-
ции.

Уникалният потенциал на жите-
лите на  Петра впечатлява до ден дне-
шен най-вече в областта на архитекту-
рата и строителните техники. 

За да посетиш и разгледаш Розо-
вия град, който може да се каже, че не 
е построен, а изваян в розово-кафени-
каво – червеникови скали, трябва да 

преминеш през единствения достъп 
до него - Големия каньон от пасъчник 
или както го наричат Сик.

Това е единствения подход към 
града дълъг повече от 1 км.. Той е те-
сен на моменти до 3-4 метра и достига 
височина до 200 метра. 

Преди да навлезем в този тесен 
процеп от дясната страна се откриват 
гробници Djin, които напомнят като 
конструкция на могили за погребения 
в Арабия или Палмира в Сирия с ту-
нели до 2 метра дълбочина.

Пътят е застлан с камъни, които са 
на повече от 2000 години. В настил-
ката са останали следи от колела  на 
колесници и товарни коли.  В стени-
те за издълбани релефи, които все 
още могат да бъдат различени – две 
камили и крака с римски сандали на 
водачите им. По пътя се виждат мал-

ки ниши на различни богове. С малко 
фантазия можем да си представим, че 
това е набатейската света троица.

Характерното за всички паметни-
ци в Петра обаче е, че са изваяни в 
стените на скалите. 

В края на каньона неочаквано се 
открива зашеметяваща гледка -  фаса-
дата на  АL Khaznek, което на беду-
ински означава Съкровищница. Ви-
соката 42 метра и широка 25 м сграда 
е сечена директно в скалата от горе на 
долу. Над входа висят стотици тонове 
скала и за да се преодолее опасност-
та от срутване фасадата се крепи на 
трегер, който се слива със скалния 
маси. Поддържат го 6 колони. Фаа-
дата наподобява антична класическа 
архитектура, демонстрира силно вли-
яние от Египет. Украсена е с митични 
същества, животни, цветя и листа, с 
геометрични фигури, а в скулптурите 
могат да се разпознаят гръцки амазон-
ки, богинята Изида и дори медузата 
Горгона. Точно над входа на Съкро-
вищницата са разположени четири 

орела, които „отнасят“ духа на умре-
лите в отвъдното.

За разлика от пищната фасада  
интериорът е учудващо семпъл. Няма 
никаква декорация. Днес вече е забра-
нено влизането в сградата, но посети-
телите от близкото минало разказват, 
че ималките стаи са изсичани от горе 
надолу. През 2003 г. пред фасадата са 
открити четири погребални камери, в 
които са намерени кости на 11 души, 
срек които вероятно на Аретас IV, же-
вял през I век от н.е. Този факт дава 
основание да се предполага, че Съко-
вищницата е поръчана за мавзолей 
на семейството му и обект на почит и 
поклонничество.

В Петра има над 800 паметника, 
които включват храмове, гробници, 
бани, погребални зали, скални рисун-
ки и др.  Затова ще се спрем само на 
някои забележителности.

Тесният каньон, който води към 
Съкровищницата се разширява след 
нея и се превръща в т.н.  улица  на 
гробниците. От двете страни на ули-
цата в скалите се вижда входове към 
множество по-големи и по-малки 
гробници и пещери – отдавна разгра-
бени, а някои от фасадите им силно  
разрушени.

Улицата на фасадите завършва с 
още един важен паметник – амфите-
атъра на Петра. Той също е изсечен 
в скалата. Колоните около него сви-
детелстват за Римско време, но има 
доказателства, че е строен от набатей-
ците, далеч преди римляните да зав-
ладеят Петра.

Непосредствено срещу анфите-
атъра се намира и първата кралска 
гробница наречена Копринената 
гробница. Тя е един от многобройни-
те паметници на Петра и може би е 
най-привлекателната кралска гробни-
ца. Датира от I века от н.е.  Наимено-
ванието си получава от внушителната 
ярка многоцветна каменно фасада. 
Помещението и около 90 кв.м. и е слу-
жило за свещенни празници и чества-
ния на мъртвите. 

Всички кралски гробници са били 
изградени с еднаква цел – отбелязване 
на свещенни празници и почитане на 
мъртвите.

В непосредствена близост вцен-

Петра е мястото, което 
Бог е избрал, за да защити 
последните израелтяни от 
силите на Антихриста в 
края на дните преди второ-
то пришествие. 
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търа на града се намира и Кралската 
гробница. Гробницата датира от 40 г. 
от н.е. и е изсечена в подножието на 
планината Ал-Кхабта. Наименовани-
ето си е получила заради своя дизайн, 
напомнящщ римски дворец. Горната 
част на триетажното съоръжение е 
построено като са използвани цели 
блокове от дялан камък. В нижната 
част на гробницата има просторна 
стая за  отдаване на памет на мърт-
вите и извършване на богослужения.

Говорейки за кралски гробници 
не може да не се спомене и коринт-
ската гробница. Името си дължи на 
коринтския стил на колоните, където 
се преплитат гръцката и римката ар-
хитектура. Нейната фасада е еднаот 
най-разкошните в Петра и има голя-
мо сходство с фасадата на Съкровищ-
ницата.

Другата забележителна кралска 
гробница е Гробницата с урна. На-
именованието  си получава заради 
урната, която увенчава централния 
фронтон. За да се стигне до нея тряб-

ва да се изкачите по не малко  стъл-
би. Предполага се, че е гробницата на 
краля Малха II,  който е умрял през 70 
г. от н.е. Пред гробницата има тераса 
с няколко колони. Вътрешното поме-
щение е около 400 кв. м. През 477 г. 
гробницата е преобразувана в църква, 
за което свидетелства надпис за осве-
щаването й на стената. 

Гробницата на Анейшо също 
така е разположена на високо и е по-
строена около 50 г. от н.е. Наречена 
е на името на брата на набатейската 
кралица Шагилат. Фасадата й с двоен 
корниз е впечатлителна. И тук както 
и в други паметници се преплитат 
гръцка, египетска и набатейска архи-
тектура.

Най-отдалечената постройка в 
Петра е изсеченият в  скалите мана-
стир  Ад Дейр. За да стигне до него 
умореният турист обаче трябва да ис-
качи около 800 стъпала. Внушителна-
та сграда, висока 42 метра и широка 
45 метра, първоначално е била посве-
тена на предислямски бог, а след това 

се превръща в християнски манастир. 
Вътрешното помещение се осветява 
само от Високата 8 метра врата. Друга 
теза гласи, че е било място за събира-
не на сподвижници на култа Ободас.

Както вече стана ясно, огромното 
количество паменници на Петра не 
може да бъде обиколено за един ден, 
както и да бъдат описани Планината 
на жертвоприношенията, Пещерата 
на христианите, Дворецът на дъще-
рята на фараона, планината на Аарон 
и мн. др. 

Обиколката може да завърши по 
улицата с колони, а умореният турист 
да възседне магаре и през Сика се вър-
не до входа на Петра.

Всякакви описания бледнеят, ако 
човек лично не се потопи и преживее 
загадъчната атмосфера на този град, 
за което допринася и нощната атрак-
ция с 1800 свещи осветяващи Сик и 
площада пред Съкровищницата, къ-
дето се изнасят концерти на живо от 
бедуини.  nnDnn

ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО
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ТАМПЛИЕРСКО ПЕРОТАМПЛИЕРСКО ПЕРО

Двеста години Тамплиерите се 
бият в Светите земи, Португа-
лия и Испания и защитават с 

цената на живота си християнството и 
пътят на поклонниците до най-светите 
за вярата земи.

След падането на последната кре-
пост Акр през 1291 г. резултатът е ясен 
- мюсюлманите завладяват окончател-
но Светите земи. Никой не се е бил по-
благородно и по-смело от Тамплиери-
те. За местните латински християни в 
Светите земи Тамплиерите са герои. 
Но когато се завръщат в Европа, те 
споделят съдбата на много от воините 
в историята на света. Сега, когато от-
белязваме 700 години от изгарянето на 
Жак дьо Моле, отбелязваме и един от 
най-ярките и ужасни примери на от-
хвърляне на "ненужния войник". След 
200 години кръвопролитни битки по 
искане на същата тази Европа, тя вече 
няма място за рицари-воини на Хри-
ста.

Четвъртък- 12 октомври 1307 годи-
на- Париж- Жак дьо Моле носи ковче-
га на Императрицата на Константино-
пол- съпруга на брата на Крал Филип 
ІV в почетна кралска процесия, като 
привилегирован съюзник на Филип ІV. 
На следващата сутрин Жак дьо Моле 
вече е арестуван и измъчван заедно с 
оше 60 Рицари Тамплиери. Филип ІV 
ги обвинява в грехове, с които цели 
да скандализира и ужаси обществото. 
Разбира се Филип е измислил тези 
обвинения, но ги е планирал добре, а 
Климент V, който той е сложил на пап-
ския престол изпълнява нарежданията 
му. Първоначално всички Тамплиери, 
начело с де Моле признават обвине-
нията, като разчитат на църковните 
правила- при искрено покаяние следва 
пълно опрощение на греховете. Дьо 
Моле търси среща с Папата и през ав-

Ñåñòðà Õåðìèíà Ãåîðãèåâà DGOTJ

Жак дьо Моле
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густ 1308 г.- на изслушване пред 3-ма 
кардинали в Шинон се отказва, заедно 
с другите ръководители на Ордена от 
самопризнанията си. Протоколите от 
разпитите са публикувани в Процесът 
срещу Тамплиерите- Тайният архив 
на Ватикана, издаден от издателство-
то на Ватикана през 2007 г., с който 
Тамплиерите напълно са оневинени. 
Независимо от това след натиск на 
Филип Климент V се огъва и пристъп-
ва към унищожаването на Ордена. На 
22 март 1312 г. с папска була Орденът 
официално е разпуснат, а на 18 март 
1314г. пред катедралата Нотр Дам са 
изправени Жак дьо Моле и още 3-ма 
от ръководителите на Ордена. Прочи-
тат им присъдата на кардиналите- до-
животен затвор. За ужас на прелатите 
и удивление на събралата се тълпа 
зрители Жак дьо Моле и Жофроа дьо 
Шарне – Приор на Нормандия стават 
и казват, "че са виновни не за престъ-
пленията, които им се приписват, а за 
това, че са предали Ордена, за да за-
пазят собствения си живот. Орденът е 
чист и свещен, а обвиненията измис-
лени, като самопризнанията са лъжли-
ви". Когато вестта за това стига до Фи-
лип, той е бесен- заповядва веднага да 
бъдат изгорени. Същият ден се издига 
клада на „Острова на евреите” на р. 
Сена. Двамата са бавно изгорени, като 
отказват предложенията екзекуцията 
да се прекрати и понасят мъченията 
си със стоицизъм, който кара хората, 
които ги гледат, да ги провъзгласят за 
мъченици и да събират с преклонениe 
пепелта им като реликва. Кралският 
Капелан записва думите на Жак дьо 

Моле, който се отказва от правото да 
му завържат очите и казва:

"Господ знае кой е сбъркал и съ-
грешил. Нещастие ще постигне скоро 
всички, които ни осъдиха без причи-
на. Господ ще възмезди нашата смърт. 
Не се лъжете- всички, които са срещу 
нас, ще страдат заради нас. Искам да 
ме обърнете с лице към Дева Мария, 
която роди нашия Господ Исус".

Искането му е изпълнено и той 
смело посреща смъртта без да издаде 
и стон. 

Средновековните писатели заста-
ват начело на общественото възмуще-
ние. Данте обвинява Филип в подри-
ване на християнската вяра. Тоскански 
хронист твърди, че унищожаването на 
Тамплиерите е една от причините за 
Черната чума, завладяла Европа.

На Филип му трябват 7 години до-
като постигне това, което иска- огро-
мните съкровища на Тамплиерите и 
демонстрация на властта си да унищо-
жи един от най-могъщите християн-
ски Ордени. Но не остава задълго жив 
да се радва на победата си - умира съ-
щата година. В рамките на 14 години- 
1314-1328 г. умират тримата му сина и 
внука му. Така 14 години след смъртта 
на Жак дьо Моле 300-годишната ди-
настия на Капетите загива.

Смъртта на Жак дьо Моле е повече 
от брутална екзекуция на 72- годишен 
войник.Това е кулминация на цинич-
но, политически режисирано безза-
коние, организирано от безскрупулен 

крал и улеснено от папа-пионка, като 
и двамата са били много задължени на 
Тамплиерите.

Ако Жак дьо Моле бе изучавал ви-
сшата политика, той може би щеше да 
спаси Ордена си.

Но той е бил обикновен монах и 
воин, който е вярвал в авторитети и су-
бординация, разчитайки до края си, че 
папата ще го спаси. Той е вярвал в това 
като всеки войник, че като се завърне 
в къщи след битките, които са му за-
повядали да води, неговите началници 
ще оценят и уважат неговия принос.

18 март може би трябва да стане 
Международен ден, в който да оказва-
ме почит и преклонение на бившите 
служители на въоръжените сили. Не 
в памет на загиналите- а в памет на 
живите- тези, които много често са 
отписвани, тъй като са участвали във 
вече минали, бивши конфликти. Лес-
но е да гледаш назад и да преценяваш 
кои конфликти са имали смисъл и кои 
не. Но може би на "Денят на Жак дьо 
Моле" можем да признаем, че войни-
ците нямат привилегията на този из-
бор. И трябва да има подходящо време 
да си спомним за това.

Нека почетем паметта и делата им!
nnDnn
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Продължавайки по на-
стлания с каменни 
плочи път достигаме 

до порта, в случая южната, коя-
то води до вътрешността на ук-
репения с крепостна стена града. 
Предвид факта, че тя е разполо-
жена на важен търговски път, 
съвсем нормално е на едната й 
страна да е разположена верига 
от магазини. От другата страна 
е разположена терасата на Голе-
мия храм на Зевс, която в ран-
новизантийския период е била 
използвана за манастир. Самото 
светилище на Зевс Олимпийски 
се състои от две основни части 
– долна и горна тераса. На по-
следната е бил построен голе-
мия храм на Зевс, чието строи-
телство започнало през 122 г., 
но било завършено едва към 
162/183 г. при управлението на 
император Марк Аврелий. Той е 
типичен сирийско-римски храм, 
поставен върху висок подиум, 
чиято фронтална част и двете 
странични са били украсени с 
колонада в специфичния римо-
коринтски стил. Целата на храма 
е украсена с ниши и пиластри. 
От храма се разкрива невероят-
на гледка към овалния площад 
и северната част на града, както 
и към останките на по-ранния 
храм на Зевс, свързан със селев-
кидския владетел и основател на 
града Антиох ІV.

В непосредствена близост 
до него се намира т. нар.  южен 
театър, който е бил построен по 
времето на Домициан през 92 г., 
както ни показва строителнине 

надписи. В тях името на импе-
ратора е подложено след негова-
та смърт през 96 г. на damnatio 
memoriae, т. е. вечно забвение и 
е било изчукано. Самият театър 
по гръцки маниер е направен в 
склона на възвишението за да 
може да придобие изключител-
на акустичност. Театърът е до-
бре запазен, като съвременната 
реставрация му е придала почти 
завършен вид с полукръглата 
орхестра и пишно украсената 
скене, чиято повърхност е била 
изпълнена с порти с колони и 
фронтони и едикули, характер-
но за театрите от римската епо-
ха. Побирал е до 5 000 зрители, 
разположени в двата ринга. На 
самата орхестра двама гайда-
ри, облечени в традиционни 
йордански военни униформи 
изпълняваха арабскат музика, 
която придобиваше друго зву-
чене при добрата акустика на 
театъра.

Един от следващите акценти 
на града е храмът на Артемида. 
Предполага се, че култът към 
Артемида (на лат. Диана) е при-
добил първенствуващо значение 
в града, след Зевс, разбира се, 
следствие от горите, с които гра-
дът е бил заобиколен в древност-
та. Именно към нея се обърнали 
гърците за защита на града с идва-
нето си. Тя не само, че се изобра-
зявала върху монетите на града, 
има открити над 300 посвещения 
за нея, но и били олицетворена с 
„добрата съдба”  на града. Неслу-
чайно, нейното светилище било 
един от акцентите на града.

Гераса 
(Джераш)

Áðàò Èâî Òîïàëèëîâ KTJ
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Самият храмов комплекс 
се състои от две части – т. нар. 
теменос, или свещенното прос-
транство на светилището, огра-
дено от ограда и самия храм, 
разположен в него. Достътъп 
до теменоса се е осъществявал 
от основния път – кардо (Via 
Sacra) чрез монументален вход, 
представляващ малка по размер 
арка, украсена с пропилеи. Ми-
навайки през нея, посетителят 
трябва да изкачи монументал-
ното стълбище широко почти 
20 м, след което ще се отзове на 
един широк площад, намиращ 
се върху естествена скална тера-
са, настлана с каменна настилка 
(теменос). Този площад, чийто 
размери са 121/165 м е покрит с 
каменна настилка, заобиколен от 
три страни с колонада в коринт-
ски стил. В края на този площад 
е построен и доминиращият 
храм на Артемида, разположен 
върху висок подиум по римски 
образец, украсен от предната и 
страничните стени с колони в 
римо-коринтски стил. Храмът 
е хексастилен, т. е. фасадните 
колони са 6 на брой, в дъното 
на целата се намирал адитонът 
и нишата, в която е била поста-
вена статуята на богията. Пред-
вид разположението на храма в 
земетръсна зона, конолоните, 
освен, че са направени чрез ба-
рабани, скрепени с оловни въ-
трешни скоби, са и гъвкави.

Със своите размери, свети-
лището е едно от най-големите 
в Близкия Изток, а с украсата си 
много напомня на прочутото 

Голямо светилище в Баалбек, 
Палмира.

Връщаме се обратно към 
главната улица (кардо), като на 
север остава известния Тетрапи-
лон, построен при пресичането 
на друга улица с главната, а зад 
него се подава и запазената се-
верна порта на града, построена 
по времето на император Траян 
през 115 г.

Ние обаче се обърщаме на 
юг по добре украсената и па-
вирана с големи камъни улица 
се насочваме към овалния пло-
щад. По средата на улицата, 
както е по правило във всеки 
един град, построен по римска-
та градоустройствена практи-
ка, се намира главният оточен 
канал (cloaca maxima), в който 
се вливали каналите на остана-
лите улици и който извеждал 
нечистотиите през специален 
отвор извън крепостните сте-
ни. Преминавайки през ве-
личествения Нимфеум и още 
един тетрапилон, т. е. четири-
колоние, достигаме до овалния 
площад с размери 80/ 90 м, за-
обиколен от всички страни с 
160 йонийски колони. Изглеж-
да, че площадът е служел като 
пазар, впоследствие разширен 
и монументализиран чрез ар-
хитектураната декорация.

Разбира се, като част от рим-
ския свят, в града са съществува-
ли още и термални комплекси, 
т. е. обществени бани, които са 
проучени, резервоари и др.

nnDnn

Артемида не само, че се из-
образявала върху монетите 
на града, има открити над 
300 посвещения за нея, но и 
била олицетворена с „добра-
та съдба” на града. Неслу-
чайно, нейното светилище 
било един от акцентите на 
града. 
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Това е първата от поредица статии 
за легендарния герой Артур, както 
и за връзката му с тамплиерите 7 

века по-късно по линията Артур-Роланд-
Урбан II. 

Много е писано за Артур – крал, 
рицар на кръглата маса, господар на 
дракони и магьосници и владетел на 
тайни замъци в незнайни земи. Артур 
е главен герой в много легенди и саги, 
които бавно и постепенно изграждат 
образа на средновековен воин, който 
с помощта на магически сили и верни 
приятели в крайна сметка се преборва 
със злото и става добър и справедлив 
крал.

За мнозина би било шок да разбе-
рат, че Артур не е бил крал, не е бил 
рицар, не е живял през средновекови-
ето и дори не е бил християнин. И, 
най-вероятно, изобщо не е същест-
вувал.

Историците са единодушни, че 
няма историческа фигура от такъв 
калибър на име Артур. През целия 
период от края на Римската империя 
до Ренесанса по цялата територия на 
английските и френските земи такъв 
човек не е съществувал. Има само 
един писмен източник за военачал-
ник на име Артур, който през 5-ти 
век спечелва битка на бритите срещу 
саксите. Но за това по-късно...

От друга страна, фолклористи, 
етнолози и изследователи на древни-
те предания основателно твърдят, че 
легендите и сагите са твърде упорити 
и консистентни за да бъдат игнори-
рани с лека ръка. Става дума за вре-
ме, в което писмеността или е била 
лукс, или е била забранена (и за това 
ще стане дума по-късно) и сагите са 
били единственият начин за доку-

ментиране на дадено историческо 
събитие. Жизнеността на дадена сага 
или легенда през вековете се обуславя 
единствено от ряалността и истори-
ческата достоверност на събитията, 
които описва.

Да примирим историците, фол-
клористите и мистиците и да прие-
мем, че Артур реално е съществувал. 
Оттук насетне пред всяко твърдение в 
тази статия вискоуважаемият читател 
следва да поставя сам мислено фраза-
та “най-вероятно” или “според пре-
данията”.

Артур е роден в Британия в на-
чалото на 5-ти век веднага след като 
Римската империя изтегля своя кон-
тингент от Британските острови. В 
ранната си младост става военачал-
ник в двора на Крал Утър Пендрагон. 
Не е бил негов син, но е възможно 
да е бил негов близък или далечен 
роднина. Командва контингент от 
копиеносци с малък отряд от конни-
ци начело. По това време римското 
влияние върху начините на водене на 
война е все още силно и затова са се 
опитвали следват модела на римските 
формирования.

Не така стоят нещата в общество-
то. След изтеглянето на римляните 
британските племена моментално 
пропадат до дъното на варварщина-
та и по цялата територия настава то-
тален социален разпад. Племената, 
вече оформени в кралства, започват 
войни всеки срещу всеки веднага след 
разпада на централната римска власт. 
В разгара на този политически и во-
енен хаос на Британските острови 
нахлуват саксите и поради липса на 
обединен отпор завладяват големи 
територии със стратегическо значе-

ние – важни портове, плодородни 
земи, калаени мини.

Точно в тази обстановка започва 
да изпъква фигурата на Артур. Въ-
преки че служи на крал Утър, Артур 
запазва относителна независимост 
поради факта, че комадва внушител-
ната за това време армия от около 
300 копиеносци. Вместо да воюва 
със съседните племена Артур насоч-
ва усилията си срещу саксите. Започ-
ва активна политическа кампания за 
обединяване на племената от южната 
част на острова срещу общата запла-
ха, като усилено проповявдва загърб-
ване на племенните вражди и военно 
сътрудничество срещу общия враг.

Артур успява в това си начинание 
и си спечелва славата на върховен ко-
мандващ (Dux Bellorum) на обедине-
ните военни сили на всички племена 

АРТУР:
Истината
Áðàò ßñåí Áîæèëîâ KTJ
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от централна и южна Британия. Той 
обаче отказва да стане върховен крал. 
Утър умира и бива наследен от сина 
си Мордред – капризно и злобно дете, 
което поради вродения си недъг мрази 
всички около себе си. Подобна е си-
туацията и в другите кралства, в които 
кралете умират и биват наследени от 
не толкова далновидни приемници.

Артур се оказва в изолация и се 
обръща за помощ към друидите. На-
времето те са били най-влиятелни-
те фигури в обществото. Жреци и 
служители на многобройни богове, 
магьосници и лечители, друидите са 
били свещени и се ползвали със все-
ленски статут, т.е. били независими, 
не принадлежали към никое племе и 
не служили на никой крал. Обидата, 
а в някои области дори докосване-
то на друид, се наказвали със смърт. 
Римската власт си поставила за цел да 

изтреби друидите с цел налагането на 
римските богове и наистина до края 
на 4-ти век останали единици от тях. 
В резултат на това езическите общно-
сти отслабнали – ширело се мнение-
то, че боговете изоставили Британия 
на произвола на лошото време, сла-
бата реколта епидемиите и саксите. 
Сравнително грамотните ръководите-
ли (крале и техните приближени) не 
могли да почерпят опит от миналото 
– друидите били единствените, които 
съхранявали историческото наслед-
ство, но при тях било забранено да се 
записва и всичко се предавало устно 
във вид на саги. След изтребването на 
друидите историята буквално изчез-
нала и, както и религията, оставила 
съществен вакуум в обществото.

Настанали тежки и мрачни годи-
ни, в които се появили християните. 
По това време християнството не е 
имало канонична форма и е било по-
скоро неосъзнат импулс без ясни пра-
вила, традиции и цел. Спорно е дали 
християните са имали положителен 
принос към духовността. В години на 
лишения и изпитания хората се об-
ръщали към боговете си предимно да 
измолят физическо спасение за себе 
си, а не толкова за душата си. Хрис-
тияните обвинявали езическото мно-
зинство за положението в Британия, 
а езичниците на свой ред обявявали 
християните за причината боговете 
да си отидат и да изоставят земите 
им на произвола на съдбата. Неряд-
ко избухвали сблъсъци и взаимни 
погроми (често с грабителска цел), 
които често завършвали с жертви и 
от двете страни. Раннохристиянският 
символ с рибата ( ) се е използвал от 
християните да маркират къщите си, 
така че да се разпознават при нощни-
те набези и да не бъдат разграбени и 
опожарени от събратята им. По-къс-
но, разбира се, нещата се променили, 
но точно в този исторически период 
се наблюдава тежък преход между ре-
лигиите.

Артур и неговият сподвижник, 
върховният друид Мерлин, в начало-
то не обърнали внимание на христия-
ните. Техните усилия били насочени 
към обединяване на всички британ-
ски общности срещу саксите. Артур 
предвождал обща армия и в продъл-
жение на около десет години воювал 
с променлив успех срещу нашестве-
ниците. От своя страна Мерлин оби-
калял острова и издирвал свещените 
предмети от преданията , с помощта 
на които, след като били събрани на 
едно място, щял да призове всички 
богове срещу врага. В хода на тези 
търсения се родила историята такава, 
каквато я познаваме сега.

Мечът на Артур е съществувал. 
Името му е неизвестно, но със си-
гурност е било на древен британски. 
Екскалибур е прозвище, което се 
е появило по-късно по времето на 
Франкската Империя на Карл Велики. 
Означава ‘от стомана’ (Calibeus (lat) – 
стомана). Мечът е бил един от свеще-
ните предмети на острова и е даден 
на Артур не от феята на езерото, а от 
Мерлин в церемония на хълм с каме-
нен олтар на върха. Изваден е от цеп-
натина в камъка в съответствие със 
старите друидски вярвания, че мечът 
е поел силата на земята и твърдостта 
на камъка и ги предава на притежате-
ля си. Хълмът с олтара е наричан Ка-
мелот и се е намирал близо до замъка 
на Утър. В момента няколко места са 
археологически кандидати за място-
то – на всеки от тях са намерени по-
добни олтари. Като цяло се смята, че 
Камелот се е намирал някъде в днеш-
ната долина на Солзбъри.

Сподвижниците на Артур, нари-
чани Рицари на кръглата маса, също 
са съществували, като дори за някои 
от тях има реални исторически пре-
пратки. Разбира се, маса вероятно не 
е имало, още по-малко кръгла, но е 
факт, че Артур изковава равноправен 
военен съюз с главнокомандващите 
на армиите на всяко едно племе. Те 
заедно започват десетгодишна кам-
пания за освобождаване на Британия 
от саксите, като не само воюват, но и 
под ръководството на Мерлин търсят 
магическите предмети на боговете.

Но затова в следващия брой...
nnDnn

Артур не е бил крал, не е 
бил рицар, не е живял през 
средновековието и дори 
не е бил християнин. И, 
най-вероятно, изобщо не е 
съществувал.

ТАМПЛИЕРСКО ПЕРОТАМПЛИЕРСКО ПЕРО



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, кои-
то 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, кои-
то поставям а може би и не бих мога 
да ги получа. Все пак, смея да твърдя, 
че в такива случаи вътрешното чув-
ство, светоусещането и интуицията а 
не разумът определят поведението и 
насоката.

В тази връзка искам да насоча за 
малко мислите към магичното. Но 
когато говоря за магия имам предвид 
науката, която се занимава с изучаване 
на астралните сили и тяхното управле-
ние. Малко хора се отнасят с нужното 
внимание към тази тема, но същите 
тези хора приемат сериозно астроло-
гията например. Те следят и преглеж-
дат 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 нау-
ка, както и питагорейството, йерогли-
фиката, хироманията, френологията 
и т.н. По какво се отличава окултната 
наука от науката в съвременния сми-
съл на думата? Окултната наука се за-
нимава с видимото единствено с цел 
да открие невидимото, да се достигне 
тайното, докато съвременната наука 
изучава само външния свят, без да се 
интересува за “скритото начало” и 
дори отричайки го напълно. Окултна-
та наука е тайна, вътрешна. Съвремен-
ната наука е видима, на повърхността. 
Окултните науки са групи науки, изу-
чаващи невидимият свят и неговото 
проявление в света на видимото, по-
средством особен метод на аналогии, 
представляващ философска система 
за изучаване на законите, управлява-
щи всички явления, опровергавайки 

случайностите. Обратно на матери-
ализма, считан за основополагащ на 
цялата материя и отричащ Божестве-
ния принцип, окултизмът признава 
три основополагащи начала: Божест-
вен свят – поддаващ се на изследване 
само посредством аналогии, Духовен 
или астрален свят – достъпен за на-
блюдение при специфични условия и 
Физичен свят – достъпен за човешки-
те 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, неза-
висещи от нас. Бабите ни казват “Ще 
ти 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 
увереност, в умението и  стремежа да 
разкрием действителността, такава ка-
квато 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 света 
от предното стъкло на изследовател-
ско превозно средство, специално 
конструирано за да оцелее в околната 
среда, която наричаме действителност. 
По този начин ние сме лимитирани и 
ни се представя една изолирана пред-
става, която може и в повечето случаи 
води до грешни заключения относно 
света. Например, типично за човека е 
да смята себе си за център на реалнос-
тта. Всеки друг е извън нас, отделно 
от нас и разделен от самите нас. Ние 
виждаме природата понякога като 
враждебна, винаги непредсказуема 
сила която трябва да бъде обуздана 
или най-малкото се стремем да я дър-
жим далеч от нашия дом. Но това усе-
щане не може да бъде вярно. Ние сме 
много, но все пак сме едно цяло. Ние 
може да изглеждаме разделени, но сме 
заедно и въздействаме колективно на 
нашата действителност.

От метафизичен аспект, човек е 
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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 израстнем, 
всички ние преминаваме през различ-
ни изживявания и получаваме своите 
уроци - нашето отношение и чувства 
към тези изпитания обуславят раз-
личния път, по който вървим. Отли-
чаването на кармата от възможността 
променя нашите действия и реакции, 
съобразно различните стимули и под-
буди. Изправени пред възможност, 
когато ситуацията изисква и води до 
растеж, ние чувстваме подтик и тла-
сък за извисяване и навлизане в нови 
неща. Но ако ситуацията е кармична, 
ние се чувстваме объркани и тласнати 
към действие, като че ли сме част от 
някаква драма. Тогава, а дори и по-къс-
но, може и да не осъзнаем какво става 
- така че нека да следваме интуицията 
си. Който и път да изберем, важното е 
да положим 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 заобика-
лянето на психическия цензор. Цен-
зурът е по-активен на някой нива на 
съзнанието, отколкото на други. На 
сънно ниво възприятието, а поняко-
га и волята имат повече свобода да 
действат магически. Често цензурът 
попречва или на заповедта “да се про-
никне в сънно ниво” или на припом-
нянето му, за да бъде от полза на буд-
ното ниво. Будното ниво, в което сме 
съзнателни за мислите и емоциите си 
е най-защитено от цензура. Много 
техники са предназначени да отвлекат 
съзнанието от това ниво. Механизира-
ното ниво, на което извършваме меха-
низирана работа е по-слабо защитено. 
В състояние на разсеяна погълнатост 
от някакво занимание могат да се до-
ловят странни проблясъци на почти 
подпрагово възприятие, но цензорът 
често действа за да им попречи да на-
влязат 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 
киселини и т.н, т.е. химията в древ-
ността е била на високо ниво. Мно-
го от знанията, 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 традиция. 

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 причиня-
ването на реални въздействия върху 
този свят. Душата на шамана пътува 
в това измерение по време на екста-
зично или предизвикано от опиати 
трансово състояние. Необикновените 
традиции на шаманизма са първоиз-
вора на всички окултни системи. Към 
шаманизма трябва да се обърнем, ако 
искаме да съберем парченцата на ма-
гията - най-древната човешка наука, и 
да ги използваме 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 мате-
рия. Земята и всички живи форми 
споделят една и съща жива сила. Те 
са сътворени по примера на интели-
генцията, знанието и божественото. 
Целият живот е като мрежа. Ние бра-
тя сме установени в два свята - в света 
на ежедневието (профанният свят) и 
в магическия свят на съвършенство-
то. Трябва да сме нащрек за своите 
отговорности в двата свята. Трябва да 
носим отговорност за човешкото си 
съществуване и на магическото в нас. 
Само отговорните ще оцелеят.

nnDnn
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Деутерономион туто – така зву-
чи на гръцки изразът „Този 
втори закон“ в Септуагинта. 

Именно този втори закон оповестява 
Мойсей пред синовете и дъщерите на 
Израил в Моавската земя. Втори за-
кон, защото първите Божи завети са 
предадени на евреите още в планина-
та Хорив.

Дали обаче текстът на книгата е 
написан от Мойсей? Вярно е, че ця-
лото повествование се свързва с него-
вата личност – името му се спомена-
ва навсякъде. През целия текст „тече 
нишката“ на неговите напътствия 
към израилтяните, дадени му от Бога. 
Всъщност това обстоятелство само 
подчертава, че някой друг, неизвес-
тен автор /или автори/ описват това, 
което Мойсей изрича. Абсолютно 
е възможно книгата да е съставена в 
един доста по-късен период, когато 
е било напълно вероятно моралната 
система на народа да е разклатена и 
от това да е застрашено национално-
то самосъзнание. Повтарянето на Бо-
жиите заповеди чрез устата на Мой-
сей и повторното изричане на Закона 
/заедно с всички заплахи и Божии 
проклятия при евентуалното му нару-
шаване/, може да служи за консоли-
диране на ценностите. Не случайно 
целият текст на книгата като че ли е 
„copy-paste” на всички наставления 
към Израел от предишните части на 
Петокнижието. Този „втори закон“ 
всъщност не е нов закон, той само 

повтаря и утвърждава още един път 
първоначалните жалони на Завета.

Книгата систематично е разделена 
на три части. Всяка една от тях пред-
ставлява обръщение на Мойсей към 
народа.

В първата си реч Мойсей при-
помня на евреите какво е направил 
Бог за тях, след като им е заповядал 
да напуснат планината Хорив и да се 
отправят към Ханаанската земя. Така 
е започнал преходът на народа през 
пустините. Припомня се епизодът 
със съгледвачите, които са изпратени 
да огледат препятствията и крепости-
те на чуждите народи. Както посочи-
хме в предишното изложение, всички 
те са поразени от Господ, с изклю-
чение на Халев – син на Иефоний и 
Исус – син на Навин. Тям е отредена 
важна роля по-насетне. Множеството 
навлиза в чуждите земи, преминава 

последователно през владенията на 
Исав, на моавците, на амонитците, но 
с никое от тези племена израилтяни-
те не воюват. Текстът ясно показва, 
че се е сбъднало нареденото от Бога. 
Преходът продължава 38 години и за 

това време измират всички мъже от 
числото на Изхода, годни за война. 
Тяхното място е заето от нови воини 
и започват сраженията. 

Последователно са разгромени 
есевонския цар Сихон и васанския 
цар Ог. Градовете им са превзети от 
израилтяните, а населението им  - 
мъже, жени, деца и старци, е изклано. 
Завладените земи са разпределени 
между колената на Израил. В следва-
щата четвърта глава на книгата Мой-
сей директно припомня на народа 
обръщението на Господ към него на 
планината Хорив и овластяването му 
за предаването на заповедите. В този 
момент Мойсей казва на народа, че 
Бог е изрекъл клетва – водачът нико-
га няма да влезе в обетованата земя. 
На Мойсей е отредено да се срещне 
със смъртта, без да пристъпи в Хана-
ан. Текстът завършва с нещо странно: 
Мойсей „отделя“, сиреч – посочва 
три от градовете „отсам Йордан, от-
към изгрев-слънце“, в които могат 
да намерят убежище т.нар.неволни 
убийци – онези, които са убили ня-
кой друг, без последния да им е бил 
враг. Трите града – Бецер, Рамот и Го-
лан се превръщат в територия, където 
законът като че ли няма приложение. 
Или най-малкото – нарушаването на 
заповедта „Не убивай!“ не носи нака-
зание.

Следващите 23 глави от книгата 
са посветени на второто обръщение 
на Мойсей към народа. Почти във 

Утвърждаването 
на Божиите завети 
във „Второзаконие“ 
на Мойсей
Áðàò Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ KCTJ – Áðàò Îð

Този „втори закон“ всъщ-
ност не е нов закон, той 
само повтаря и утвържда-
ва още един път първона-
чалните жалони на Завета.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

всеки параграф Мойсей утвърждава 
на слушателите, че Господ е техния 
Бог. Обръщенията са както към целия 
народ: „Господ, Бог ваш“, или „Гос-
под, Бог наш“, така и персонално към 
всеки един от израилтяните: „Гос-
под, Бог твой“.  Не се оставя никакво 
съмнение, че няма и не може да има 
евентуално преклонение пред някое 
различно божество. Яхве изисква без-
условна преданост към себе си, като 
същевременно обещава на народа, 
че ще го пази и закриля. Отново е 
акцентирано на обещанието, че Бог 
ще предаде наготово във владение на 
„неговия народ“ множество градове 
и богатства, които израилтяните не 
са построили или създали. В замяна 
Господ иска спазване на Десетте му 
заповеди, които са ясно припомнени.  
Отново се отправя и предупрежде-
ние срещу потенциално религиозно 
отстъпничество и залитане към ре-
лигиозните култове на завладените 
народи. 

Показателен е фактът, че всич-
ки Мойсееви книги осъждат строго 
преклонението към богове в образа 
на птици.  По този начин вероятно е 
направен опит да се сложи преграда 
пред идолопоклонничеството, носе-
но от месопотамските племена. Има 
достатъчно археологически данни за 
различни свещени птици, обожест-
вявани в религиите на Вавилон и 
Асирия. Тези птици дори са смятани 
за демони, които имали всеобхватна 
власт над хората. Например  - извест-
но е, че филистимяните се кланяли 
на птица – закрилница на плодороди-
ето. Името й обаче е двузначно – тя е 
известна като Баал или още – Велзеб-
уб. Израилтяните смятали Баал /или 
Ваал/ за една от най-големите запла-
хи за техния Бог – Яхве, тъй като има-
ло сериозни основания да се счита, че 
той може да бъде изместен от Баал. 

Малко по-късно Мойсей припом-
ня на хората как е получил на плани-
ната Хорив двете каменни скрижали 
с божиите заповеди, как след 40 дни 
и нощи е слязъл в долината и е видят 
вероотстъпничеството и преклонени-
ето пред Телеца, как е счупил плочи-
те и после е гладувал нови 40 дни и 
нощи, за да измоли отново Божията 
милост. Застъпничеството на Мойсей 
е прието от Бога, но укорът му към 
народа остава да тежи. Скрижалите 
отново са написани и за тях е напра-
вен ковчег. Множеството сега изглеж-
да значително по-посветено на Бога, 
отколкото преди. 

Следват директни заповеди за раз-
рушаване на светилищата на завладе-
ните народи. Не може да остане нищо, 
което евентуално би изкушило Божия 

народ към други култове. Повтарят 
се правилата за чистите и мръсните 
храни. На хората отново се казва, че 
трябва да опрощават задълженията на 
длъжниците им на седмата година. Те 
са длъжни да посвещават на Бога вся-
ко първородно от добитъка. В глава 
16 се припомнят правилата на Пасха-
та, като благодарност за извеждането 
от Египет. Повтарят се законите сре-
щу различните видове престъпления, 
правилата, което важат за свещеници-
те – левити, правилата за свидетелите 
и лъжесвидетелите. 

Глава 20 описва правилата за во-
дене на война. Напътствията отново 
са безмилостни – при завладяване на 
неприятелски град всички мъже тряб-
ва да бъдат „предадени на заклятие“, 
а жените, децата и добитъка да бъдат 
плячкосани. Заповедите продължават 
още по-безкомпромисно: „Но в гра-
довете на тия народи, които Господ, 
Бог твой, ти дава да владееш, не ос-
тавяй жива нито една душа, а предай 
ги на зяклятие: хетейци, аморейци, 
хананейци, ферезейци, евейци и не-
вусейци /и гергесейци/, както ти бе 
заповядал Господ, Бог твой“.

Следващите глави на книгата съ-
държат правила относно взаимоот-
ношенията в семейството, различни 

вещно-правни казуси, за наказанието 
при изневяра и прелюбодейство, на-
пътствия относно лихвите, разводите, 
заемите и залозите. Отделено е вни-
мание и на заплащането на наемния 
труд – заплатата трябва да се „предава 
в същия ден, преди слънце да залезе“. 
Отделено е място и за „остатъците“ 
при прибирането на реколтата – от 
нивите, маслиновите насаждения и 
лозите. Те трябва да не се прибират, 
за да служат за храна на бедните. За-
щото, както казва Господ: „и помни, 
че ти беше роб в Египетската земя: за-
туй ти и заповядвам да правиш това“.

Мойсей припомня на синове-
те Израилеви и всичко, което ще ги 
сполети, ако не спазват Завета. Той 
ясно посочва лицата, които от една 
страна трябва да благословят наро-
да след прекосяването на Йордан, а 
други /левитите/ - трябва да изрекат 
проклятие от планината Гевал. Про-
клятията са степенувани по сила спо-
ред прегрешенията. На първо място 
отново е богоотстъпничеството – 

чрез преклонение пред издялани ку-
мири. Очевидно е, че във времената, 
когато принадлежността към дадена 
религия се е свързвала до голяма сте-
пен с националното самосъзнание, 
вероотстъпничеството е най-тежко-
то престъпление. На второ място са 
поставени хулите срещу баща и майка 
– вероятно, за да се създадат предпос-
тавки за допълнително сплотяване на 
семействата и родовете вътре в себе 
си. Третото проклятие е срещу непра-
вомерно присвояване на част от имот. 
Следват заплахи срещу нечовешко 
отношение и липса на милосърдие 
към сираци и вдовици, срещу кръво-
смешения в семейството, сексуални 
извращения, убийство и подкупи. 
Проклятията завършват с най-общ 
текст, който имплицитно съдържа в 
себе си превенцията на всички гре-
хове: „Проклет да е /всеки/, който не 
изпълни /всички/ думи на тоя закон 
и не постъпи според тях! И целият 
народ да каже: амин“.

Книгата завършва с третото об-
ръщение на Мойсей към народа. Бо-
жиите правила отново са напомнени 
– този път в съкратен вид. Отново се 
акцентира върху Божиите проклятия 
при неспазването на закона, основно 
– при вероотстъпничеството. Земята 
ще се превърне в „жупел и сол, по-
жарище…, не я засяват, нито ражда, 
нито никне върху нея някаква трева, 
както след разорението на Содом, Го-
мора, Адма и Севоим, които Господ 
съсипа в гнева Си и яростта Си“. 

На финала са изброени послед-
ните дела на Мойсей и изискването 
на всяка седма година израилтяните 
да се събират на свещено събрание. 
Неговата цел е само една – отново и 
отново да се припомнят Заветите на 
Бога. Мойсей предава водачеството 
на Исус Навин, комуто е отредено да 
въведе избрания народ в земята Хана-
ан . 

В края на книгата водачът Мой-
сей приключва земния си път. Бог 
го взима при себе си, без да му раз-
реши да стъпи в така жадуваната нова 
земя. Изглежда някак си парадоксал-
но – най-заслужилият от целия народ  
да бъде лишен от удовлетворението 
след 40-годишното странстване из 
пустинята. Но всъщност така отново 
се подчертава един от заветите – „не 
чакайте благодарност за делата си на 
този свят“. И още – утвърждава се 
символът, че дори и апогеят на вся-
ко земно дело е нищо, в сравнение с 
това Господ да те прибере при себе 
си. Мойсей е заслужил този висш 
божествен дар, в сравнение с който 
нищо останало няма  значение!

nnDnn

Утвърждава се символът, 
че дори и апогеят на всяко 
земно дело е нищо, в срав-
нение с това Господ да те 
прибере при себе си.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Прераждането или така на-
речена реинкарнация оз-
начава последователно, 

от неколкократно до многократно 
раждане на Душата в поредица от 
прераждания, в които тя трупа опит 
и знания и изпълнява задачите си, 
свързани с Вселенските закони и 
Законите на Кармата. Най-напред 
се ражда белтъчинка, която, летейки 
из Вселенските простори, се свърз-
ва с две други белтъчинки и се по-
лучава първичната триада. Тези три 
белтъчинки са духовни близнаци от 
триадата. Те постепенно се свързват 
с други белтъчинки и така се обра-
зува верига от триади. Когато белтъ-
чинките са готови за самостоятелно 
съществуване, натрупали опит и 
знания, докато са били свързани в 
триада, те се отделят и започват да 
създават най-напред самостоятелни 
триади. След като и тази тяхна зада-
ча е завършена, а тя може да про-
дължи милиарди години, всяка 
съзряла белтъчинка (която вече 
можем да наречем Душа) може 
да започне с преражданията си 
във физическо тяло. Линията на 
всичките є прераждания е пре-
допределена съгласно мисията, 
която съответната Душа има да 
изпълнява във Вселената. От тази 
мисия зависи на какво ниво ще се 
прероди, на коя планета и в каква 
опаковка, защото 

Разумът се преражда в разно-
образни физически  форми, а не 
само в тялото на Хуманоид. 

Определени са точните дата и 
месец на новото раждане, но не и 
годината и мястото - това Душата 
избира сама. Единствено първото 
й прераждане във физическо тяло е 
фиксирано и като място, и като го-
дина, и като родители. 

Когато Душата е натрупала нега-
тивна Карма, тя може по своя воля 
да си избере встрани от магнитната 
лента на нейните задължителни пре-
раждания междинна инкарнация, 
белязана с вибрацията на някое от 
числата на кармична разплата или 
на кармична отплата, за да изчисти 
или изживее заслужено подарен й 
от Съдбата живот. След приключва-
не на съответния междинен живот, 
без значение дали е наказана или е 
помазана, тя отново се връща в ли-
нията на отредените и задължител-
ни прераждания. 

Едва когато достигне тази духов-
на зрялост и изживее поне три по-
редни прераждания без кармичен 
товар и грешки, когато е научила 
уроците си, Душата има право да 
не се ражда вече във физическо 
тяло и да си избере място за живот в 
енергийно тяло. Тогава тя също има 
мисия - да учи новите белтъчинки, 
които са тръгнали по пътя на своите 
прераждания. 

В обичайното русло на прераж-
данията човек не се преражда в дър-
во, пръст или животно, въпреки че 
тленното тяло често освобождава 
Душата именно като се превръща в 
пръст, върху която растат дървета. 
Човек може обаче да се прероди в 
животно, ако това 

е не- г о в о 
собствено желание, естествено не 
на планета, на която животните са 
нейният Разум, а на такава, ниско 
развита като нашата Земя или за 
наказание, когато е убивал животни 
не за да се защити, а заради агресия, 
злоба или заради трофеи. Раждане-
то на такива хора в тялото на живот-
ни цели да изживеят същите мъки, 
които са причинявали, и да умрат по 
същия жесток начин толкова пъти, 
колкото е необходимо, за да осъзна-
ят стореното от тях, за да изкупят 
вината си. 

При прераждането не е правило 
да се пренася целият генетичен ма-
териал, защото част от него се уни-
щожава или обогатява. 

При инкарнация винаги се пре-
нася душевният морал, заради кой-
то има и прераждания на кармични 
дати или на дати на най-тежка кар-
мична разплата.

Êàê Äóõúò îïðåäåëÿ ïðåâú-
ïëúùåíèÿòà ñè?

Духът има своите предварително 
определени задължителни физиче-
ски въплъщения, изискващи раж-
дане на плода на точно определен 
ден и месец. Годината и мястото си 
на раждане Духът избира сам.

Съществуват и междинни пре-
раждания, които не са задължител-
ни. Те се налагат, когато Душата е 
натрупала грешки - на датите на 
кармична разплата - 4, 13, 22, 31, 8, 17, 
26, или когато е натрупала много по-
ложителна Карма, както и ако е била 
подвластна на чужда воля, на датите, 
определящи кармична отплата.

При натрупана тежка Карма 
преражданията са свързани с дати-
те, определящи най-тежка кармич-
на разплата - 18 и 29.

Äóõúò çíàå â êàêâî òÿëî 
òðÿáâà äà ñå ïðåðîäè

Духът знае в какво тяло на 
мъж или жена и в каква среда 
трябва да се прероди, за да е в 
състояние да изпълни задачите 
си, да научи ненаучените си уро-
ци и да живее в хармония със себе 
си и обществото, в което се ражда. 
Прераждането на Духа не е дейст-
вие, свързано с избор на случайно 
тяло, а се подчинява на строго оп-
ределени правила. За съжаление не 
са малко ражданията на Дух в друго 
тяло, което не отговаря на отредено-
то по Съдба. Именно поради това 
има хора, които не се чувстват мъже 
в мъжко тяло, защото са с психика-
та на жени. Те трябва да изпълнят 
предназначението на жената майка 
и да родят децата, които не са ро-
дили в предишен живот или чието 
присъствие не са оценили. Същото 
се отнася и за жените, които не се 
чувстват добре в женско тяло. Те 
усещат, че задачата им е свързана 
с изяви в мъжките професии или 
отговорностите на мъжете. Пора-
ди липсата на спомени за миналите 
прераждания трудно си дават отго-
вор защо не се чувстват на мястото 
си, но са длъжни въпреки грешка-
та, която са допуснали, да изживеят 
живота си достойно, дори и ако не 
могат да изпълнят задачите, отреде-
ни им от Съдбата. nnDnn

Що е това прераждане?
Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà DTJ
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Стареенето на кожата пред-
ставлява комплексен процес, 
непълно проучен и разбран 

до момента. Съществуват няколко те-
ории, които хвърлят светлина върху 
този прогресиращ процес. Основно 
се смята, че процесът е резултат на ня-
колко увреждащи тъканите и клетките 
фактора.

Ñúùåñòâóâàò âúòðåøíè è 
âúíøíè ïðè÷èíè çà ñòàðåå-
íå íà êîæàòà:

Вътрешните причини водят до 
промени на кожата на защитените от 
слънце зони на кожата.  Дължат се на 
увреждане на ДНК на клетките, окси-
дативен стрес, генетични мутации и 
понижаване на нивото на естрогени и 
андрогенни хормони.

Най-сериозният външен фак-
тор обвиняван за стареене на кожата 
е излагането на слънце. Това се виж-
да, като сравним областите на кожата, 
излагани постоянно на слънце и тези, 
които се излагат по рядко или са за-
щитени от слънчевата светлина, като 
напр. външната и вътрешната страна 
на предмишницата.

Естествения кожен пигмент- мела-
нина,  осъществява известна защита 
срещу  настъпващите промени. Хора-
та със сини очи и светла кожа развиват 
във времето повече кожни промени в 
сравнение с по тъмните, по интензив-
но пигментирани хора.

Стареенето на кожата от външни 
причини или т. нар.фотостареене е 
резултат на УВ радиацията. Основна 
роля играят УВ А и УВБ лъчите, като 
УВБ лъчите увреждат повърхностните 
слоеве на кожата, докато УВА лъчите 
проникват по дълбоко и увреждат ко-
лагенните и еластичните влакна в дер-
мата-по дълбокия слой на кожата. Дру-
ги  външните фактори участвуващи в 
промените на кожата са пушенето, ти-
път кожа, пола, инфрачервените лъчи 
на слънчевия спектър. Основен меха-
низъм, в резултат на който настъпва 
стареене на кожата е увреждането на 
ДНК на клетката вследствие на УВ ра-
диацията. Друга причина представля-
ват т.нар. свободни радикали. Успоко-
яващ за нас е факта,  че всяка клетка в 
кожата е снабдена с редица естествени 
защитни механизми. От около  30 го-
дишна възраст, започва забавяне на 
скороста на възстановяващите клетка-
та процеси, като във времето започва 
отпадането на защитните процеси.

Фотопротекцията е механизъм на 
защита създаден от  природата за да 
намали вредното влияние на УВ ради-
ацията върху човешкото тяло. Земният 
озонов слой блокира около 90% от 
УВ радиацията излъчвана от слънце-
то, като през атмосферата преминават 
и достигат земната повърхност само 
около 3-5% от  нея.

УВA лъчите представляват около 
98% от достигащата земята радиация и 
са отговорни за „незабавното” почер-
няване на човешката кожа,  след изла-

гането на слънце. Тези лъчи преми-
нават безпрепятствено през стъклени 
повърхности и проникват в дълбочи-
на в дермата, причинявайки прежде-
временно стареене на кожата, фотоа-
лергии и фотодерматози.

Интензивността на УВA лъчите е 
постоянна, независима от надморската 
височина или климатичните особено-
сти, като проникват неусетнопо дъл-
боко в човешката кожа. УВA лъчите са 
сред основните „виновници” за поява-
та на зачервяването, фотодерматози, 
фоточувствителност и фотостареене 
(увреждане на колагеновите и еластич-
ните влакна),  имуносупресия, поява на 
кожен рак.

УВБ лъчите -около 2% от цяло-
то ултравиолетово лъчение; достигат 
до епидермиса и могат да стимулират 
призводство на меланин,както и за-
дебеляване на роговият слой на епи-
дермиса (два основни механизма на 
защита). Интензивността им зависи от 
различни фактори - надморската ви-
сочина, сезонът, часовият отрязък от 
денонощието и др. Те не  проникват 
така дълбоко в кожата като УВA лъ-
чите. Причиняват изгаряне на кожата, 
което е своеобразна аларма за тялото, 
карайки го да се защити. УВБ лъчите 
имат директно действие върху молеку-
лата на ДНК, което води до клетъчни 
мутации, имуносупресия, канцероге-
неза, т.е. те са по опасни.

Общо факторите, които влияят 
върху лъчението са географското раз-
положение, сезонът, времето от дено-

Влияние на слънчевите лъчи 
върху стареенето на кожата

Äîö. ä-ð Ìàðèÿ Áàëàáàíîâà 
Клиника по дерматология и венерология, МБАЛ “Александровска”
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нощието, климатът, надморското рав-
нище, както и отразяването от земната 
повърхност (пясък, вода, сняг).

Съществува разлика между двата 
типа фоточувствителност  -фототок-
сичност и фотоалергия:

Фототоксичност - Може да засег-
не всеки, който е изложен на  фото-
чувствителни агенти  и УВA  лъчи.
Препоръчват се широкоспектърни 
фотозащитни агенти и отстраняване 
на фототоксичния агент. Доста расте-
ния произвеждат такива вещества (псо-
ралени), причиняващи фототксични 
реакции. Особенна категория са т.нар. 
фитофотодерматити. Застрашени са 
земеделски работници, които берат 
тези растения (магданоз, смокини др.)

Фотоалергия - представлява взаи-
модействие на имунната система със 
слънчева радиация и сепроявява след 
известен латентен период. Тя е по 
рядка и зависи предимно от УВA лъ-
чите. Хора с това заболяване са били 
предварително изложени на провоки-
ращия агент. След повторно излагане 
на същия агент заедно с УВ лъчите се 
развива дерматит. Препоръчва се пре-
димно  УВА защита.

Фотодерматозите са група заболя-
вания, свързана със свръхчувствител-
ност и които се влошават при излагане 
на ултравиолетовите лъчи. 

Ранните биологичните ефекти от 
ултравиолетово лъчение са проявата 
на затоплящо действие, предпазване 
от рахит, антидепресивно влияние и 
незабавната пигментация. 

По късните биологични ефекти, 
които се наблюдават от 2 часа до 20 
дни, са свързани с по късно  пигмен-
тиране и задебеляване на повърхност-
ните слоеве на кожата.

Дълготрайните биологични ефек-
ти (няколко години) са свързани с фо-
тостареене или  рак на кожата.

От друга страна от години се об-
съжда въпроса  дали произвеждания в 
кожата вит.Д под влиянието на слън-
чените лъчи е достатъчен или трябва 
да се приема вътрешно - добавкиили 
фармакологични форми. Кожният 
пигмент меланин, фотозащитните 
кремове, биологичното стареене, ге-
ографското разположение, сезона и 
периода от денонощието влияят дра-

матично върху синтезата на вит.Д. 
Установено е, че чрез храна е почти 
невъзможно да се набави нужното ко-
личество вит.Д. Недостатъчното про-
изводство води до рахит при децата, 
остеопороза при по възрастните, като 
и повишен риск от счупвания на кос-
тите, повишен риск от злокачествени, 
инфекциозни и сърдечно съдови за-
болявания. Това налага преоценка на 
необходимостта от умерено излагане 
на слънце с цел набавяне на абсолют-
но необходимия за здравето на хората 
вит. Д.

Два са основнието фактори, които 
определят степента на защита, от коя-
то тялото се нуждае - цветът на кожата 
и интензитетът на слънчевото греене.
Избягване на слънчевите лъчи трябва 
да започва от детството и е най важно-
то средство за предпазване.Голямо 
значение от гледна точка на възрастта 
има ранната фотозащита т.е. преди 
навършване на 18-годишна възраст. За 
съжаление по голяма част от българ-
ските семейства имат навик да прекар-
ват повече от четири часа дневно на 
морския плаж по време на летните си 
отпуски и то във времето между 11.00 
и 15.00.

Независимо от програмите, обуче-
нието, медиината информация по го-
ляма част от обществото не проявява 
разбиране или остава неинформирано 
за рисковете. Тенът все още е на мода 
особенно през тинеиджърските годи-
ни, когато младите хора прекарват по 
дълго време на открито и на слънце. 
Солариумите все още са доста попу-
лярни.

Външната фотозащита се осъщест-
вява на първо място чрез облеклото 
и на второ място са  фотозащитните 
кремове, гелове, стикове, емулсии, ае-
розоли, пудри.Първият фотозащитен 
продукт датира от 1928 г.

Тъй като УВA и УВБ лъчите до-
принасят за фотостареене и канцеро-
генеза, предпазващите кремове трябва 
да съдържат субстанции, абсорбиращи 
и двата вида лъчи. Фотозащитния фак-
тор, обозначен на продуктите за пред-
пазване (SPF- SolarProtectiveFactor),  
определя защитата само от УВБ лъчи-
те, като стандарта е прилагане в коли-
чество 2 мг/см2. НПР (IPD -Immediate 
Pigment Darkening -непосредствена 
пигментна ракция)  е метод за оценка 

на УВА защитата, поради различната 
пигментна реакция при по тъмни и по 
светли хора. 

Проблемът е,  че при поставяне на 
крема, винаги остава ненамазана част, 
не се поставя необходимото количе-
ство за постигане на горепосочената 
концентрация или не се поставя отно-
во след излизане от водата.Друг про-
блем е, че хората удължават престоя си 
на слънце, като считат че намазване с 
фотозащитен крем е достатъчно. То-
гава не се установява изгаряне, но при 
преглед под тена се забелязва еритем, 
което означава увреждане. Фотозащит-
ните кремове трябва да се прилагат 
15-30 мин преди излагане на слънце, 
за да образуват защитен филм. Да се 
прилагат отново след къпане и спорт. 
При по продължително излагане да се 
повтаря намазването на всеки 2 часа. 
Особенно важно е намазването на вра-
та,  ушите, главата на местата където 
има по къси косми, 

Ôîòîïðîòåêöèÿ ïðè äåöà

Бебета и малки деца под 6-месечна 
възраст е задължително да се държат 
настрани от директна слънчева свет-
лина. Използването на чадър или сто-
енето на сянка ограничава само 50% 
от слънцелъчението. Лесното изгаря-
не на кожата при децата се дължи на 
намаленото съдържание на меланин 
в тяхната кожа. При тази възрастова 
група защитните кремове следва да се 
прилагат само върху откритите зони 
от тялото.

Ñëúí÷åâî èçãàðÿíå 

При наличие на слънчево изгаряне 
пострадалият трябва да се изолира на 
хладно и проветриво място. Препоръ-
чителни са и студените компреси и/
или студените душове върху засегна-
тите участъци от тялото. Допустимо е 
и използването на леки обезболяващи 
препарати от типа на аспирин / не  
при децата/ или нестероидни проти-
вовъзпалителни препарати.. Кожата 
трябва да се третира с подходящи хи-
дратиращи кремове или кортизонови 
препарати с нисък процент. Препоръ-
чителни са и кремове със съдържание 
на витамини или алое вера. При на-
личие на мехури по кожата е целесъо-
бразно поставянето на лека превръзка 
с оглед избягването на инфектиране. 
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