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Започна Новата 2015 г.- с изработване на 
планове и стратегия за развитие на нашата 
организация до 2020 г. Искам да споделя с 

вас удоволствието и вярата, която почувствах от 
проведените два тийм-билдинга на Командерите 
на Командерии и Великите Офицери на Велик 
Приорат България, проведени през м. февруари. 
На тези два съзидателни форума  бе начертан 
пътят, по който всички ние заедно ще вървим 
през следващите няколко години. Започваме 
прилагането на една от стратегическите цели за 
развитие на Ордена- създаване на поклонниче-
ски маршрути- към исторически и религиозни 
места в България, за популяризиране на нашето 
наследство и попълване на “белите петна” в на-
шата историческа памет.

Обнадеждени сме от резултатите от иници-
ативата за популяризиране на Крепостта “Хота-
лич”, Габровска област, която благодарение на 
усилията на Братята и Сестрите от региона и на 
всички членове на Велик Приорат България успя 
да заеме ІV-то място в Конкурса “Чудесата на 
България” за 2014 г., като посещенията на турис-
ти се увеличиха повече от 3 пъти. Вярвам, че във 
всяка област на България ще намерим достойни 
места, които да покажем и преоткрием.

През тази година се навършват  70 години от 
създаването на ООН. Като организация, асоци-

иран член на ООН, ние планираме провежда-
нето на поредица мероприятия, свързани с тази 
годишнина. Продължаваме и инициативите, 
свързани с честването на 900-ната годишнина от 
учредяването на нашия древен Орден. Очаквам 
всички да се включите активно в провеждането 
на тези мероприятия, като допринесете с идеи и 
пряко участие в тях.

Господ да ви благослови!

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomine, Tuo 
da Gloriam!

 генерал-майор (о.р.) д.ф.н. 
Румен Ралчев
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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На 13 декември в салоните на хотел "Кемпински" се проведе традиционният 
Коледен благотворителен "Бал на Рицарите"®. Присъстваха около 300 Рица-
ри, Дами, Постуланти,  много гости - симпатизанти, обществени и културни 

дейци, представители на различни Ордени и организации с близки цели и идеали до 
тези на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим.

На тържественото откриване на Коледния Бал присъства Митрополит Теодосий - 
духовен покровител на Велик Приорат България в Йерусалим. Той благослови при-
състващите, както и всички членове на Велик Приорат България и техните семейства с 
настъпващите Коледни празници и Новата 2015 г.

Негово Превъзходителство Генерал – майор Румен Ралчев - Велик Приор I Велик 
Приорат България връчи годишната награда на Велик Приорат България за дейност 
в полза на обществото "Рицар на годината" за 2014 г. на академик Антон Дончев. Той 
от своя страна се обърна с прочувствени думи към присъстващите за българщината, за 
значението на християнството и благотворителността за цялото общество.

Бяха събрани около 20 000 лв. от благотворителния търг и част от кувертите за ини-
циативата на Велик Приорат България за подпомагане на талантливи български деца.

След тържествената официална част имаше много танци и веселие. По традиция 
Коледният "Бал на Рицарите"® е едно от най-големите светски събития в столицата.

а 13 декември в салоните на хотел "Кемпински" се проведе традиционният
Коледен благотворителен "Бал на Рицарите"®. Присъстваха около 300 Рица-

Д П б

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕНКОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН  
„Бал на Рицарите”®

��������	������	
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КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН 
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20 000 ËÂ. 
ÇÀ ÒÀËÀÍÒËÈÂÈ 
ÄÅÖÀ
Средствата от Коледния 
благотворителен „Бал на 
Рицарите”® влизат във 
Фонд за подпомагане на 
ученици 

Близо 20 000 лв. за талантли-
ви деца в България осигури 
Коледният благотворителен 

„Бал на Рицарите”®, който по тра-
диция Велик Приорат България про-
вежда всяка година в столичния хотел 
„Кемпински”. Стилното тържество 
събра 300 Рицари и Дами от цялата 
страна, а също така и представители 
на „Ротари клуб”-България, „Зонта”-
България и Великата Ложа на Бълга-
рия. Средствата влизат в създадения 
от Рицарите Тамплиери Фонд за под-
помагане на талантливи деца. За 2015 
г. благородната кауза е насочена към 
децата между 5 и 7 клас, които участ-
ват със свои рисунки в специалния 

Признанието „Майстор на 
перото” получи Негово 
Превъзходителство Ру-

мен Ралчев от в. „Стандарт”. Прес-
тижното отличие му бе връчено от 
главния редактор на националния 
всекидневник г-жа Славка Бозукова 
по време на Коледния благотвори-

ÐÓÌÅÍ ÐÀË×ÅÂ Ñ ÏÐÈÇ 
„ÌÀÉÑÒÎÐ ÍÀ ÏÅÐÎÒÎ”

телен „Бал на Рицарите”®, който 
се проведе на 13 декември 2014 
г. в столичния х. „Кемпински”. 
Наградата е за енциклопедичния 
труд „Тамплиерство и масон-
ство”, който Великият Приор на 
Велик Приорат България написа 
през последната година. Лук-
созните 4 тома от своеобразна-
та Библия на тайните общества 
излязоха на пазара с клеймото 
на „Стандарт”. "За мен е чест 
отново да бъда поканена на ва-
шето тържество. Ценя високо 
общността ви, защото ценности-
те и идеалите, които отстоявате, 
са особено необходими днес", 
каза г-жа Бозукова. Тя подчерта, 
че книгите, които предават мъд-
ростта през вековете и ни учат 
как да бъдем по-добри хора днес, 
са приоритет в издателската по-
литика на „Стандарт”.
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Антон Николов Дончев е съвременен 
български писател, роден на 14 сеп-
тември 1930 г. в Бургас. От 2003 г. е 

академик на БАН. Известен е в страната и в 
чужбина с романа си „Време разделно“.

Завършва гимназия в Търново през 
1948 г. и право в Софийския универси-
тет през 1953 г. Отказва се от престиж-
ния пост на великотърновски съдия и 
става писател.

Първият му самостоятелен роман „Ска-
зание за времето на Самуила, за Самуил и 

брата му Арон, за синовете им Радомир и Вла-
дислав, за селяка Житан и старейшината Горазд 

Мъдрия, и за много други хора, живели преди нас“, е 
публикуван през 1961 г. Неговата втора книга „Време разделно“, разглеж-
даща насилствената ислямизация и турцизация, довели до ислямизиране на 
значителни маси българско християнско население в Родопите през ХVІІ 
в., е написана през 1964 г. само за 41 дни (по свидетелства на самия автор), 
с този роман писателят става известен. Романът е преведен на повече от 30 
езика и е претърпял повече от 30 издания. Получава номинация в САЩ от 
фондацията „Джеън и Ървинг Стоуън“ за най-добър исторически роман. 
Романът е екранизиран през 1987 г. от режисьора Людмил Стайков.

След публикуването на „Време разделно“ в продължение на повече от 
двадесет години авторът работи с киното и телевизията, като се опитва 
да запознае зрителите по света с участието и дела на българите в решава-
нето на световните проблеми. Той си сътрудничи с Карло Понти, Дино 
де Лаурентис, „Парамаунт“, Ай Си Ем, „Колумбия“ и „Сони пикчърз“, 
със световноизвестни продуценти, сценаристи и режисьори – италианци, 
американци, французи, немци и руснаци – при реализирането в големи 
международни филмови продукции на български теми. Българската ки-
нематография и Българската телевизия подписват договори за филми по 
сценарии на Антон Дончев с италианската телевизия RAI, с френската 
FR3, с немската CDF и с десетки продуценти. Авторът пише сценарии със 
сценаристи и режисьори, които работят в студиата на Берлускони. Нито 
една от темите не се реализира, нито един сценарий – от десетки сценарии, 
написани самостоятелно или в съавторство за световни кинопродукции, не 
се филмира.

От 1968 г. Антон Дончев пише както многобройни варианти на сцена-
рия „Началото“ за основаването на Първото българско царство, така също 
и романа „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес“. Сценарият, 
за който има подписан договор за филм с „Парамаунт“, се реализира като 
театрален сериал в Българска телевизия, а романът излиза до 1953 година в 
четири тома и се продава в тираж около 890 000 екземпляра.

През 1958 г. Антон Дончев издава романа си „Странният рицар на све-
щената книга“. Романът всъщност е преработка на сценария „Еретиците“, 
който съществува в различни варианти на пет езика, писани с участието на 
чужденци. Съществува и нелегално копие плагиат на сценария в Холивуд 
със заглавието „Свещеният терор“, подписано от световноизвестен амери-
кански писател и сценарист. Има още един вариант плагиат с участието на 
известен американски режисьор. Романът се различава от сценария – на 
екрана се срещат и борят двама мъже, докато в романа единият се бори с 
призрак, който сам е създал. Романът в България има тираж няколко десет-
ки хиляди екземпляра и преводи на десет езика. Той печели литературната 
награда „Балканика“ за най-добър роман на народите на Балканите.

През 2008 г. Антон Дончев издава романа „Трите живота на Кракра“ в 
два тома – за невероятната петдесетгодишна битка на българите с ромеите 
в края на Х век. Романът е изчерпан с тираж 104 000 броя с мека подвързия 
и 10 000 книги с твърди корици.

ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÀÍÒÎÍ ÄÎÍ×ÅÂ – 
ÐÈÖÀÐ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ ÇÀ 2014 Ã.
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конкурс „Рицарят в мен”. Той ще се 
провежда до началото на май 2015 г. 
За Празника на буквите – 24 май, ще 
бъдат обявени финалистите. Победи-
телят ще получи годишна стипендия 
от Велик Приорат България. 

Участниците в благотворителния 
търг наддаваха за 15 предмета, оси-
гурени от Командериите на Велик 
Приорат България. След уникатите 
бяха изображение на Иисус Христос 
от галванопластика, което срещу 1000 
лв. спечели финансистът Емил Хър-
сев, изображение от кристали на Св. 
Мина, икона на Св. Петка, реплика на 
рицарски меч. Най-скъпо – за 1500 лв. 
се продаде 38-годишно уиски  Chivas 
Regal Royal Salute.

По време на бала с плакет бе отли-
чена г-жа Ваня Кастрева, Зам.-минис-
тър на образованието. "Чувствам се 
сред хора, посланици на доброто. Бъ-
дете благословени в делата и мислите 
си", каза Кастрева.  Специален гост 
на рицарския бал бе Йерусалимският 
митрополит Теодосий. "Моля се за 
България и всички да живеем в мир 
и любов", благослови той Братята и 
Сестрите от Ордена.
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VІІ-ми Духовен Събор VІІ-ми Духовен Събор 
на Велик Приорат Българияна Велик Приорат България

На 14 март 2015 г. в гр.Стара 
Загора се състоя Седмият Ду-
ховен Събор на Велик Прио-

рат България. Негово Превъзходител-
ство Румен Ралчев откри работата на 
Духовния Събор, като отбеляза възхо-
дящото развитие на докладите, изна-
сяни на този форум,задълбочеността 
и духовното израстване на членовете 
на Велик Приорат България, за което 
този Събор допринася.

Темите на изнесените на Събора 
доклади бяха икуменизъм, радикален 
ислям, библейски разкази, кръсто-
носни походи, финансовата система 
на Тамплиерите и др. Изнесени бяха 
общо 13 доклада като особено се от-
кроиха докладите на Сестра Юлия 
Николова, Брат Иво Топалилов, Брат 
Светлозар Стефанов и Брат Галентин 
Влахов.  Двамата Капелани - Отец То-
дор и Отец Игнатий накараха всички 
участници да се замислят по основни 
въпроси от битието и поведението 
ни. Много атрактивни и интересни 
бяха Братята Ясен и Краси, които ни 
запознаха с организацията, създадена 
от Тамплиерите за финансово об-
служване на поклонниците и за сис-
темата от кодове, създадена от тях. 
Впечатляващо бе участието на Братя-
та, Сестрите и Постулантите в диску-
сията, която следваше почти всички 
доклади.

Сп."Тамплиер" ще се опита да ви 
запознае с повечето от изнесените 
доклади.

��������	������	

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

През м. февруари и м. март 2015 г. Негово 
Превъзходителство Румен Ралчев- Велик Приор I 
на Велик Приорат България проведе редица срещи с 
представители на държавни институции, чуждестранни 
посланици и ръководители на международни 
организации.
На тези срещи той ги запозна с работата, целите  и 
задачите на Велик Приорат България като обществена 
организация на християни с нестопанска цел.

Министърът 
на младежта и 
спорта на 
Република 
България - 
г-н Красен Кралев

Н.Пр. Шаул Камиса Раз- Посланик на 
Израел в България

Полковник Димитър Попов- Президент на 
СИОР (световната организация на запасните 
офицери от страните- членки на НАТО).

Н.Пр. проф.дгн. 
Лхамсурен Дугер-
жав- Посланик на 
Монголия в Репу-
блика България

 
Г-н инж. Георги 
Ранов - Областен 
управител - 
област Стара 
Загора

Г-жа Росица 
Иванова- 
Областен 
управител - 
Софийска област

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

На 23 март 2015 г. в Белград Н. Пр. Драгутин За-
горац – Велик Приор на Велик Приорат Сърбия 
и Н. Пр. Румен Ралчев – Велик Приор на Велик 

Приорат България проведоха среща с Негово Величество 
Принц Александър Караджорджевич. Срещата се проведе в 
резиденция „White Palace”, разположена в центъра на огро-
мен парк в квартал Дедине.

По време на разговорите, протекли в изключително не-
принудена обстановка, двамата Велики Приори запознаха 
домакина с целите и задачите на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим и в частност с дейности на двата  Ве-
лики Приората. 

Принц 
Александър 
Караджорджевич

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 21 и 28 февруари 2015 г. 
бяха проведени последова-
телно тийм-билдинги за

Командерите на Командерии и 
Великите Офицери на Велик При-
орат България. Форматът и на две-
те мероприятия беше кръгла маса 
за стратегията за развитие на Велик 
Приорат България за периода 2015-
2020 г. Участниците бяха запознати 
с основните моменти от стратегия-
та за развитие на Ордена до 2020 г. 
и задачите, които стоят пред Велик 
Приорат България като обществе-
на неправителствена организация 
в рамките на Ордена и в страната. 
Участниците проявиха изключител-
на активност и се обсъдиха редица 

идеи и инициативи.

Общо беше мнението за продъл-
жаване конкурса за детски рисунки 
„Рицарят в мен” в близките годи-
ни, като средство за стимулиране 
и подпомагане на даровити деца в 
България чрез създадения "Фонд за 
подпомагане на талантливи деца". 
Беше подкрепена и идея от стратеги-
ческото развитие на Ордена до 2020 
г. (в рамките на културната програма 
на Ордена) - за създаване на туристи-
чески маршрути за поклонничество 
до историчеки  и места с религиозно 
значение в различните Велики При-
орати. Тази дейност ще подпомогне 
популяризирането на редица обекти 
в България, в съответствие с целите 

и идеалите на Ордена.

Друга обща част от стратегията 
на Ордена и Велик Приорат Бълга-
рия е честването на 900-ната годиш-
нина от основаването на Ордена, 
свързана с поредица от мероприя-
тия във всеки Велик Приорат. Велик 
Приорат България започна тази по-
редица с Конкурса за детски рисунки 
и с фотоконкурса в сп. "Тамплиер", 
посветен на живота на Тампилерите 
в България.

Беше обсъдена и подготовката на 
Великия Магистрален Съвет на Ор-
дена през есента на 2016 г., домакин 
на който ще бъде Велик Приорат 
България.

Тийм-билдинг 
на Комадерите на Командерии и на Великите Офицери
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Националният конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен” 
събра в Морското казино Тамплиери, педагози, родители, 
представители на държавната и местна власт

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

Великият Приор на Орде-
на на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим Велик 

Приорат България Негово Пре-
възходителство ген.-майор Румен 
Ралчев присъства на официалната 
церемония по награждаването на 
талантливи деца  от регионалния 
кръг на конкурса „Рицарят в мен“  
в зала „Георги Баев“ на Културен 
център Морско казино, организи-
рана от Командерия „Свети Дими-
тър” – Бургас.

По повод благородната ини-
циатива приветствия към децата, 
техните родители и преподавате-
лите, поднесоха още областният 
управител Вълчо Чолаков, зам.
кметът по култура и образование 
на община Бургас Йорданка Ана-
ниева, представителят на Общин-
ския координационен съвет на 
Синдиката на българските учите-
ли Таня Новакова.

Три месеца до 19 януари трето-
класници, петокласници и седмок-
ласници от престижното основно 
училище „А.Страшимиров“ се 
подготвяха за изложбата на тема 
„Рицарят в мен“. Творбите им бяха 
изложени в Актовата зала на учи-
лището, а след това компетентно 
жури отся 48 от тях за представяне 
на регионалния кръг.

За отбелязване е, че в Бургас 
заданието на Ордена да се под-
готвят рисунки от акварели и пас-
тели, получи невиждана досега 
надстройка, защото участниците в 
състезанието, по своя идея, реши-
ха да напишат и Книга за рицар-
ството. Уникалните определения 
и есета за смелост, чест, благород-
ство, милосърдие, справедливост, 
щедрост и т.н. скоро ще бъдат из-
дадени в детска книжка, която ще 
бъде финансирана от бургаската 
Командерия.

Заедно с това в училището 
е започнала и подготовката  на 
сценарий за рицарски спектакъл, 
който ще бъде игран от третокла-
сници. Част от декора бе изложен 
и в Морското казино, което пре-
дизвика възхищението на Вели-
кия Приор.

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ 
„ÐÈÖÀÐßÒ Â ÌÅÍ”

ÃÐ. ÁÓÐÃÀÑ
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През месец ноември 2014 
г. започна Националният 
конкурс за детска рисунка с 

мотото ”Рицарят в мен”, организиран 
от Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим, Велик Приорат – Бъл-
гария. Целта на конкурса е да стиму-
лира децата от пети до осми клас да 
преоткрият рицарските добродетели 
в съвременния свят. Бе създаден и 
Фонд, който да осигури едногодиш-
ните стипендии на националните 
победители. Учениците проявиха 
огромен интерес към конкурса. До 
момента се включиха повече от десет 
хиляди ученици от всички краища на 
България. Участват не само област-
ните центрове, но и малки населе-
ни места от Родопите. Конкурсът е 
подкрепен от Светия синод, Минис-
терсрво на образованието и науката, 
Министерство на културата, РИО в 
цялата страна, Областни управители 
и кметове на райони. Изказваме бла-
годарност към всички участвали до 
този момент и очакваме с нетърпение  
месец май, когато ще бъдат излъчени 
и Националните първенци. Награди-
те ще бъдат връчени в гр. София по 
време на изложбата, на която отличе-
ните деца ще бъдат представени чрез 
своите картини.  

 На 28 януари 2015 г. в гр. София 
завърши областият етап на оценява-
не на рисунките от училищата към 
МОН. До националния етап бяха до-
пуснати двадест и четири рисунки. 
Участваха  над двадесет училища с 
над хиляда рисунки. На тържествено-
то награждаване,  което се проведе в 
18 СОУ’ Уилям Гладстон”, присъства 
Зам. министърът на МОН г-жа Ваня 
Кастрева, представители на РИО- Со-
фия, над двеста деца и родители, ра-
йонни кметове.

На 10 февруари 2015 г.  се състоя 
заключителния етап от конкурса в 
Италианския лицей в гр. София, кой-
то е към Министерство на културата. 
Бе прочетен поздравителен адрес от 
Министъра на културата Вежси Ра-
шидов и Областния управител на Со-
фия – област Росица Иванова.

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ 
ÊÎÍÊÓÐÑ 
„ÐÈÖÀÐßÒ Â ÌÅÍ”

ÃÐ. ÑÎÔÈß
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ „ÐÈÖÀÐßÒ Â ÌÅÍ” 
ÃÐ. ÂÀÐÍÀ

На 09 март 2015 г. от 18:00 ч. в Арт  Салона на радио 
Варна се проведе награждаването на участниците 
от Варна, Провадия и село Гроздьово, област Ва-

рна. Участие взеха близо 600 деца от 1-ви до 8-ми клас от 15 
училища. Отличените 40 картини ще бъдат представени но 
финалния кръг в София. Всички ученици получиха грамоти 
и награди от Братята и Сестрите от двете варненски Команде-
рии „Цар Калоян” и „Одесос”, начело с Командерите  Брат 
Климент Атанасов и Брат Боян Янев, които бяха и членове 
на журито.

На събитието присъства и Негово Превъзходителство Ге-
нерал-майор Румен Ралчев – Велик Приор I Велик Приорат 
България, който изнесе кратка рец и поздрави участниците в 
конкурса.

На 20 март 2015 г. победителите в регионалния конкурс 
„Рицарят в мен” – деца от Варна, Провадия и с. Гроздьово 
засадиха по едно дръвче в градинката на храма „Света Петка” 
в морската столица.



18     Òàìïëèåð • ìàðò 2015 ã.

На 13.03.2015 г в гр.Стара Заго-
ра, в хотел „Мериан Палас”  
Командерия „Св.Игнатий 

Старозагорски” представи изложба 
от  40 рисунки  на деца, класирани на 
училищен кръг  от  конкурса „Рица-
рят в мен“, организиран от Ордена на 
Рицарите-Тамплиери на Йерусалим, 
Велик Приорат България.

Децата, участници в конкурса , са 
от ОУ „Кирил Христов” град  Стара 
Загора, ДДЛРГ "Мария Терезия" , 
гр.Стара Загора, Школа „Арт линия” 
, гр.Казанлък.

На откриването на изложбата 
присъства Н. Пр. Велик Приор  на 
Велик Приорат България - Генерал- 
майор/о.р./ Румен Ралчев , областни-
ят управител на област Стара Загора 
– инж. Георги Ранов, зам. областните 
управители –Маноил Манев и Мари-
яна Кръстева, Братя и Сестри от Ор-
дена и родители.

След отправеното приветствие  към  
малките художници от Н. Пр.- Велик 
Приор  на Велик Приорат България 
- Генерал- майор/о.р./ Румен Ралчев, 
децата получиха грамоти от името 
Ордена на Рицарите-Тамплиери на 

Йерусалим, Велик Приорат – Бълга-
рия,  както и специално приготвени 
от Командерия „Св.Игнатий Староза-
горски” подаръци. Грамоти получиха 
и директорите на учебните заведения 
- господин   Балъкчиев  - ОУ „Кирил 
Христов”, госпожа Латинка Атанасо-
ва Петрова- ДДЛРГ"Мария Терезия", 
и  ръководителите  на децата - Пламен 
Милчев Михалев, Снежина Андреева 
Камунинска и Ваня Запрянова.

За всяко училище, участвало в 
конкурса, Командерията закупи не-
обходими материали за кабинета по 
рисуване.

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ 
ÊÎÍÊÓÐÑ 
„ÐÈÖÀÐßÒ Â ÌÅÍ” 
ÃÐ. ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ
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ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ „ÐÈÖÀÐßÒ Â ÌÅÍ” ÃÐ. ÐÓÑÅ

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

На 12.03.2015 г. гр. Петрич, 
в Трето основно училище 
"Гоце Делчев" се проведе 

финалната част на Конкурса за дет-
ска рисунка на тема "Рицарят в мен" 
и награждаване на 5-те рисунки, про-
дължаващи на национално ниво. 
Бяха наградени и всички останали 
участници с грамоти, комплекти за 
рисуване.

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ „ÐÈÖÀÐßÒ Â ÌÅÍ” 
ÃÐ. ÏÅÒÐÈ×
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Събор на Командерия
„Св. Архангел Михаил“

13.02.2015г.
гр. София

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 18.02.2015 г. в гр. Дупница се проведе първи са-
мостоятелен Събор на Командерия Рила. На Съ-
бора присъстваха Н.Пр. Румен Ралчев, Великите 

Офицери – Сестра Юлия Николова и Сестра Рада Панге-
лова, Брат Бранимир Кочев – Командер на Командерия 
„Свети Антоний Велики”, гр. Петрич, Рицари и Дами от 
Командерия „Княз Борис I” и Командерия „Рила”, Посту-
ланти и гости.

Със специална церемония бяха въведени в длъжност 
членове на Съвета на Командерията.

Събор на Командерия
„Рила”

гр. Дупница, 18.02.2015 г.
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Събор на Командерия
„Улпия”

гр. Пловдив, 20.02.2015 г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 25 февруари 2015 г. се 
състоя първият Събор на 
Командерия "Св. Анто-

ний Велики", гр. Петрич. Дневния 
ред се състоеше от 3 точки - доклад 
за изминалата година на Коман-
дера на Командерията, кратка ин-
формация за патрона  на Коман-
дерията - Св.Антоний, назначаване 
на длъжностни лица на Команде-
рия "Св. Антоний Велики" /Брат 
Митко Стоименов като Канцлер, 
Брат Илия Попов - Церемониал-
майстор на Командерията/. Като 
гости присъстваха Великия Приор 
на Велик Приорат България – Не-
гово Превъзходителство генерал-
майор Румен Ралчев GCTJ, CMTH, 
двама Велики Офицери - Сестра 
Рада Пангелова и Сестра Юлия 
Николова,  Брат Давко Давков – 
Командер на Командерия „Рила” – 
гр. Дупница и Брат Калоян Джам-
базов – Командер на Командерия 
„Св. Княз Борис I”.

Събор на Командерия
„Св. Антоний Велики”

гр. Петрич, 25.02.2015г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 25 февруари 2015 г. в „Клуб 2008“ – София, се проведе тържествен 
отворен ритуален Събор на Командерия „Св. Иван Рилски“ с при-
ем на Постуланти. На Събора присъства Сестра Хермина Георгиева 

DGOTJ – Велик Секретар на Велик Приорат България, както и Командери 
на Командерии: Сестра Мария Генова DCTJ – „Св. Йоан Кръстител“, Сестра 
Диана Георгиева DCTJ  “Св.св.Константин и Елена“ и Брат Момчил Михай-
лов KCTJ – Командерия „Св. София“. На Събора беше изнесен доклад от 
Брат Борис Димитров на тема: Практическо и духовно значение на пчелния 
восък и приложението му през вековете. Анонс към историческия си доклад 
за готите за Духовния Събор в Стара Загора направи и Брат Ясен Божилов от 
Командерия „Сердика“. След Събора се проведе сърдечна братска агапа.

Събор на Командерия
„Св. Иван Рилски“

гр. София, 25.02.2015 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Св. Георги Победоносец” 
и представяне на книгата “Ордена на Храма” по случай 

10-тата годишнина на Командерията
гр. София, 24.03.2015 г.
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Командерия
„Св.Св. Константин и Елена”
направи дарение на две общини 
и на два Центъра за настаняване от семеен тип

Тамплиерите от Командерия 
"Св.Св. Константин и Елена" 
дариха дрехи и книги на чети-

ри центъра за деца в Пазарджик, Пе-
щера, Панагюрище и Стрелча. Това 
е финалният етап от кампанията "Да 
бъдем хора", която за втора поредна 
година се реализира от пазарджиш-
ките Рицари и Дами. Дарението е 
събрано с усилията на Тамплиери и 
хора от цялата област. Благодарение 
на медийната подкрепа на телевизия 
„Телекабел“ инициативата достигна 
до пазарджишката общественост.

Дарението в Пазарджик бе в Цен-
търа за настаняване от семеен тип за 
лица до 18 г. на ул."Тинтява" в об-
ластния град. В момента там пребива-
ват девет тийнейджъри на възраст от 
14 до 17 години. Директорът на цен-
търа Евгения Гълъбова прие дарени-
ето от името на своите възпитаници. 
След срещата с децата стана ясно, че 
вниманието и нашето присъствие там 
е не по-малък подарък отколкото са-
мото дарение. 

В община Пещера Тамплиерите 
бяха посрещнати от кмета Георги Ко-
зарев и заместника му Стефан Балаба-
нов, в присъствието на ръководствата 
на Центъра за настаняване от семеен 
тип и Кризисния център в родопския 
град. Кметът на Пещера благодари за 
дарението, което ще бъде разпреде-
лено между хората от двете социални 
заведения. 

Книги и дрехи бяха дарени и на 
община Стрелча. Изненадващо тук 
ги чакаха в ритуалната зала на града 
хора от Стрелча заинтересовани от 
събитието. Дарението бе прието от 
кмета Иван Евстатиев в присъстви-
ето на председателя на Общинския 
съвет г-жа Нягулова, както и местни 
общественици. Стрелча оценява по 
достойнство това, което правите и в 
тежките години на криза, този жест на 
духовност и съпричастност ще бъде 
изключително добре приет от мест-
ната общност, каза градоначалникът. 
Да се прави добро е най-висшето чо-
вешко благо и този подарък е особе-

но ценен и навременен за местните 
хора.

От името на Ордена присъства-
щите поздрави Командерът Диана 
Георгиева, която благодари за топло-
то посрещане и обеща нови срещи с 
хората на красивия средногорски град. 
След нея благодарност за книгите към 
тамплиерите отправи председателката 
на местното читалище г-жа Няголова, 
която подчерта, че чрез библиотеката 
дарението ще стигне до всеки жител 
на Стрелча.

След като бъдат описани дарените 
вещи, те ще стигнат до социално сла-
бите хора от града. Част от тях никога 
не са се регистрирали като такива, но 
семействата им имат нужда от дрехи.  

Тамплиерите посетиха и Център 
за настаняване от семеен тип за деца в 
Панагюрище, където също доставиха 
детски дрехи. С малчуганите там при-
ятелството ни ще продължи, тъй като 
вече имаме покана за присъствие на 
Великденското им тържество.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

На 14 – ти февруари по стара 
българска традиция чества-
ме Трифон Зарезан – денят 

на виното, лозарите, кръчмарите и 
градинарите. Всяка година празникът 
да се радва на голямо внимание и е от-
белязван шумно с много веселба, ус-
мивки и народни танци. За Рицарите 
и Дамите от Велик Приорат България 
вече стана традиция да посрещат еже-
годно празника във Вила Винифера в 
с. Брестовица, където домакин е Сес-
тра Росица Касабова – Командер на 
Командерия „Улпия” – гр. Пловдив.

 И докато житието на Свети Три-
фон ни запознава с човек, чийто път 
е изпълнен с много терзания, то на-
родни предания в някои части на 
страната твърдят, че той е бил брат на 
Богородица. Легендата гласи, че един 
ден в началото на февруари, докато 
Трифон подрязвал лозето, видял Све-
тата Майка с пеленаче в ръце и й се 
присмял. На Богородица й домъчня-
ло, но нищо не отвърнала. Само като 
минавала покрай къщата му, рекла на 
Трифоница да бяга да превърже мъжа 
си, защото си е отрязал носа. Жената 

се затичала и видяла, че Трифон, мал-
ко „понаправил“ глава, подкастря ста-
рите израстъци.  Той се учудил като 
я видял така уплашена, а тя набързо 
споделила какво й казала Дева Мария. 
Трифон отново се присмял, казвайки 
че не е пиян, та да си отреже носа. По-
нечил да покаже, замахнал с косера и 
клъцнал носа си – откъдето и различ-
ните наименования на празника – За-
резановден, Трифун Чипия, Трифун 
Зарезой, Трифун пияница.

Първоначално в България на 14 – 
ти февруари се чествал Трифоновден 
– в почит на Свети мъченик Трифон, 
смятан за покровител на лозарите, ви-
нарите и кръчмарите. След приемане-
то на григорианския каленар празнува-
нето му се измества на 1 – ви февуари, 
а 14 – ти февруари започва да се от-
белязва като Деня на лозаря. Въпреки 
разминаването и объркването, в бъл-
гарската традиция двата празника про-
дължават да се преплитат, за което сви-
детелства и фактът, че светецът често 
е изобразяван като младеж, който носи 
различни инструменти за рязане.

Според етнографи пък, честване-

то на Трифон Зарезан води своето 
начало още от времената, когато по 
нашите земи са бродели племената на 
траките.  Ароматното и силно вино, 
произвеждано от тях, било прочуто в 
цял свят. Според траките упойващият 
ефект на алкохолната гроздова напит-
ка помагал на жреците да влезнат в 
контакт с боговете и по тази причина 
те създали култа към нея. Тракийски-
ят бог на плодородието ,виното и ве-
селито е познат под името Дионис  и 
се смята, че именно Свети Трифон е 
негов по – късен „наследник“. Въпре-
ки че в житието му не се споменава 
нищо свързано с лозя и вино е факт, 
че празникът на светеца почти съв-
пада с честването на  Дионисиевите 
празници, по време на които буйните 
вакханки танцували с малки сърпове в 
ръка в чест на виното.

Независимо от своя произход  в 
миналото, Трифон Зарезан е бил об-
вързван с много обичаи, някои от ко-
ито са запазени и до днес. Традицията 
повелявала стопанката да стане рано 
сутрин и да омеси и опече обреден 
хляб, украсен с лозово листо. 

денят на виното и веселието във винарска изба 
вила Винифера Брестовица, тачен и уважаван вече 7 години 
от Ордена на Рицарите Тамплиери

Трифон Зарезан 
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Освен питата  задължително се 
приготвяла и кокошка, пълнена с 
ориз или булгур. Тя поставяла всичко 
заедно с бъклица с вино в нова въл-
нена торба и с този товар изпращала 
мъжа си на лозята. Там стопанинът се 
прекръствал и с косера отрязвал три 
пръчки от три корена. От пръчките 
правел венец и закичвал калпака си, а  
корените поливал с донесеното вино, 
светена вода и поръсвал с пепел, запа-
зена от Бъдни вечер  – този ритуал се 
нарича „зарязване“.

След това всички се събирали и 
избирали „царя на лозята“, който 
най – често е най – щедрият и ува-
жаван мъж в селото или този, през 
чието минало царуване лозята са се 
радвали на благоприятно време и 
плодородие. Той бил окичван с ве-
нец от здравец, чимшир и млади ло-

зови филизи – ритуал, който отново 
ни напомня за древния тракийски 
бог Дионис. Тогава всички мъже ва-
дели от торбите гозбите, приготвени 
от техните жени, и правели шумно 
угощение. След като приключело то, 
„царят“ се качвал на „колесница“ и 
всеки се редувал да го тегли до село-
то, където минавали от двор на двор, 
ръсели с босилкова китка и благо-
славяли. Домакините ги посрещали с 
вино в бял котел, като давали първо 
на „царя“ да пие и след това на при-
дружителите му.  С останалото вино 
поливали царската глава и изричали 
благословията : „Хайде, нека е бере-
кет! Да прелива през праговете!“, а 
царят отвръщал„Амин“. След като 
всички домове били обиколени, мъ-
жете отивали в царската къща, къде-
то царя се преобличал в нови дрехи 
и угощението и веселбата продължа-

вали или на неговата трапеза, или на 
мегдана под звуците на гайди, гъдул-
ки и тъпан  до първи петли.

Въпреки, че не всички обичаи 
продължават да се изпълняват и в 
днешни дни, Трифон Зарезн е един 
от българските празници, които про-
дължават да  се радват на завидна по-
пулярност и рицарите и дамите от 
ОРДЕНА с всяка изминала година 
стават все повече,а виното от избата ги 
опива на всяко последващо събитие.
ТРАДИЦИЯТА Е ЖИВА,ДОКАТО 
Я СПАЗВАМЕ. Винарска изба ВИЛА 
ВИНИФЕРА  и Командерия “Ул-
пия” Пловдив полагат всички усилия 
празника да съдържа задължителни-
те елементи като много вино,много 
мезета,цар на лозята,зарязване,надпи
ване,надиграване,надпяване и много 
веселие.
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Ако годината бе 315,  той щеше 
да стои до дясното рамо на 
крал Артур. А на стола му с ог-

нени букви да пише Гауейн. Първият 
рицар на Камелот. Не защото е най-
дръзкият – тази марка е запазена за 
Ланселот. Не и защото е най-смелият 
– така ще бъде запомнен Пърсифал. 
Нито защото открива Свещения гра-
ал – съдбата е запазила тази чест за 
Галахад. А защото е най-постоянният 
– разумът на Кръглата маса, сърцето и 
душата на братството около нея.

1700 години по-късно този Рицар 
се казва Асен Янев.  Съхранил е бла-
городството и отдадеността на Гауейн. 
Скромността на Кей, безстрашието 

на Тристан, чистият дух на Галахад.  
Велик Канцлер на Велик Приорат 
България. Владетел на дипломацията, 
пазител на печата, документацията, 
тайните.

Всъщност, малцина знаят, че най-
новата история на меча и кръстовия 
плащ в България започва с него. Пър-
вият Рицар. Приет е в ордена на 8 но-
ември 2002 г. лично от Джеймс Кери 
– контраадмирал от запаса на амери-
канските военноморски сили,  бивш 
Велик Магистър на OSMTH. Чест, 
оказвана на малцина. Снимката от този 
ден е първа в албума на Асен Янев. Де-
белата книга, запазила прохождането 
на братството у нас, стои на бюрото 

му в Клуба на Командерия „Св. Йоан 
Кръстител” до Библията от 1825 г. 

По онова време за Балканите от-
говаря Велик Приорат Австрия. Той 
е Ментор на Тамплиерите в Сърбия. 
Именно сръбските братя препоръч-
ват Брат Янев на Граф Оделга, Велик 
Приор на австрийските кръстоносци. 
Приемът е бавен, минават 2-3 години, 
преди Асен Янев да бъде прободен с 
шпората и да получи белия плащ на 
раменете си от Негово Превъзходи-
телство Кери. Янев и Кери имат две 
срещи в Будапеща, на които разгова-
рят  - за християнските добродетели и 
съхранението им в дневния дяволски 
свят. 

Първият Рицар
Великият Kанцлер Брат Асен Янев дава съвети в клуба 
на Командерия „Св. Йоан Кръстител”

ЕДИН ОТ НАСЕДИН ОТ НАС
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„Остави ми възможността да осъз-
ная дали имам необходимост да бъда 
тамплиер”, спомня си Великият канц-
лер. На онези срещи Янев и Кери 
дълго разговарят за необходимостта 
в България да се възродят християн-
ските добродетели, да се подпомагат 
църквите и манастирите . 

Неотлъчно до Асен Янев своите 
първи стъпки като Дама прави и Сес-
тра Мария Генова. Пред 2003-2004 г. 
двамата пишат и издават наръчник 
за тамплиерството. За българските 
рицари по онова време книжката е 
нещо като малка библия – описани 
са структурите, ритуалите, кой и как 
може да стане тамплиер. Двамата не 
се уморяват да обясняват, че орденът е 
благотворителна структура, регистри-
рана по закона за неправителствените 
организации, която макар и обвита в 
чара на легенди от минало днес по 
нищо не се отличава от фондациите, 
например. Е, не съвсем. Има едно ус-
ловие – рицарят и дамата трябва да са 
православни християни и да имат акт 
за кръщение. Все пак са наследници 
на най-големия и най-мощен средно-

вековен християнски военен орден.

С много емоция Великият Канцлер 
разказва днес за втората най-важна дата 
в живота си на Таплиер – юридиче-
ското регистриране на Приорат Бъл-
гария. Датата е 28 юни 2004 г. Участ-
ват две Командерии – „Св. Георги” с 
Командер Брат Асен Янев и „Св. Йоан 
Рилски” с Командер Сестра Ина Вуто-
ва. Снимката от паметния ден също е в 
албума на Великия Канцлер. Там са и 
имената на първите 20 Рицари и Дами 
от двете Командерии. От тях днес в 
Ордена са останали уви 7-8 души. Но 
пък са от най-последователните – из-
държали на всички трудности и изпи-
тания през годините.

Третият паметен ден за Тампли-
ера Янев е 12 май 2010 г. Тогава поема 
командерия „Св. Йоан Кръстетел” – 
за да я оздрави. Прави го. Команде-
рията става люлка за най-успешните 
проекти на Тамплиерите днес. От нея 
тръгва идеята за конкурса за детска 
рисунка „Рицарят в мен”, който през 
2015 г. е гордостта на Велик Приорат 
България. След първите 90 рисунки, 

представени в град Левски, днес няма 
голяма община в България, която да 
не се е включила в инициативата. 
Кулминацията ще е на 24 май 2015 
г. в София, когато Великият Приор 
на Велик Приорат България Негово 
Превъзходителство Румен Ралчев ще 
обяви рицарските стипендии за уче-
ниците, спечелили първите места. 

Слабостта на Великия Канцлер 
е Клубът на Командерия „Св. Йоан 
Кръстител”. Малкото помещение е 
истински тамплиерски храм. Скром-
ните 38 квадрата пазят историята на 
световния и българския орден. Обза-
веждането – до най-малкия сувенирен 
рицар и магнитите с кръстоносци на 
хладилника, е направено с много вкус, 
познания и…изцяло лични средства 
от Брат Янев. Клубът спира дъха с 
уникалните картини, дело на Марин 
Маринов. Те представят Йоан Пред-
теча, кръщението на Иисус Христос в 
река Йордан и други библейски сце-
ни. Огромен витраж изобразява сти-
лизираната река Йордан. И създава 
прекрасна атмосфера за усамотение и 
размисъл.
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Вече е получена съ-
дебната регистра-
ция на Народно 

читалище „Цар Борис 
Покръстител - 2014”, гр. 
София – първото чита-
лище, учредено от чле-
новете на нашия Велик 
Приорат.
Читалището започва 
своята дейност и про-
дължава да приема нови 
членове – Рицари, Дами 
и Постуланти от Ордена, 
както и симпатизанти.
За повече информация, 
можете да се обърнете 
към Канцеларията на Ве-
лик Приорат България.

Фейсбук страницата на 
Велик Приорат България е: 
https://www.facebook.com/
OSMTH.Bulgaria.Knights.
Templars

ЧИТАЛИЩЕЧИТАЛИЩЕ
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Орден на Тамплиерите - Тома 
БероТома Беро е енигматич-
на личност в историята на 

Ордена на Храма. В историческите 
източници липсват данни за неговата 
кариера в йерархията на Ордена. Смя-
та се, че е избран за Велик Магистър 
през 1252 г. след оттеглянето на Рено 
дьо Вишие, според други данни, той 
е избран през 1257 г. след смъртта на 
последния, но нито една от тези дати 
не може да бъде сигурна, след като 
той е споменат като Велик Магистър 
в един документ от 1252 г.

По времето на своето управление 
Тома Беро развива усилена дейност, 
за да стабилизира отношенията с дру-
гите ордени и да запази придобивките 
на Тамплиерите. През април 1257 г. 
Жан дьо Монфор ратифицира даре-
нията, направени на Ордена на Храма 
от неговия баща по време на управле-
нието на предишния Велик магистър 
Рено дьо Вишие. На 9 Октомври 1258 
г. Тома Беро сключва споразумение 
с Великите магистри на Ордените 
на Хоспиталиерите и Тевтонците, 
касаещо разрешаване на споровете 
им относно владенията на ордените 
в Йерусалимското кралство, Кипър, 
Армения, Антиохия и Триполи. По 
време на магистърството на Тома 
Беро настъпва краят на примирие-
то на кръстоносците в Светите земи. 
През 1260 г. мамелюците, начело с 
Байбарс, превземат Кайро. Ордените 
на Тамплиерите и Хоспиталиерите 
обединяват усилията си, за да се борят 
срещу новия опасен враг. През Април 
1263 г. мамелюците нападат Акра, но 
яростната защита на Тамплиерите и 
Хоспиталиерите ги принуждава да се 
оттеглят. На 7 Юли 1266 г. Байбарс 
атакува крепостта Сафет, охранявана 
от Тамплиери. На 25 юли крепостта 
пада и мамелюкският султан обещава 

на гарнизона на крепостта безпрепят-
ствено оттегляне към Акра. Но когато 
Тамплиерите излизат от крепостта, 
Байбарс ги обкръжава и ги обезглавя-
ва до един. Някои хронисти спомена-
ват, че Тома Беро е бил там и е спасил 
живота си, отказвайки се от християн-
ството. Въпреки че това е малко веро-
ятно, през 1307 г. Филип дьо Ногаре 
използва този факт в обвинителния 
акт срещу Ордена на Храма, подгот-
вен по искане на крал Филип Хубави.

Когато почти всички крепости на 
кръстоносците падат под яростните 
атаки на мамелюците, Тома Беро и 
Великият Магистър на Хоспитали-
ерите изпращат отчаяно писмо до 
папата с молба за организирането на 
нов кръстоносен поход. Единствено 
кралете на Франция и Арагон отго-
варят на този призив. Техният по-
ход никога не стига до светите земи. 

Флотата на арагонския крал, с която 
пътуват голяма част от Тамплиерите, 
до този момент воювали в Испания, 
потъва по време на буря, а френският 
крал Луи IХ предпочита да се бие в 
Северна Африка, където той и почти 
цялата му армия умира от епидемия от 
тиф (или холера). Последните отча-
яни усилия на Рицарите Тамплиери и 
Хоспиталиери да защитават Светите 
земи впечатляват Байбарс и през 1271 
г., след падането на мощната крепост 
Крак дьо Шевалие, той подписва с 
Великите Магистри на двата Ордена 
споразумение за примирие за 10 го-
дини. Според хрониста, който про-
дължава хрониката на Гийом от Тир, 
Тома Беро умира на 25 Март 1273 г. 
Тази дата се потвърждава от едно 
писмо от 17 Май с.г. на Юг дьо Равел, 
Велик Магистър на Ордена на Хоспи-
талиерите до графа на Фландрия.

Тома Беро 
Велик Магистър 
от 1252 г. (1257 г). до 1273 г.

▲
Крепостта Крак де Шевалие, реконструкция
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На 14 март 2015 г. се проведе редовният 
Конвент на Велик Пирорат Италия. На 
този Конвент Негово Превъзходител-

ство  Проф. Стелио Венцеслаи след 14 години 
начело на Велик Приорат Италия се оттегли от 
поста Велик Приор. На негово място бе избран 
Негово Превъзходителство д-р Паоло Никола 
Коралини Гарампи - досегашен Велик Канцлер 
на Велик Приорат Италия. Негово Превъзходи-
телство Стелио Венцеслаи бе избран за Велик 
Майстор на Велик Приорат Италия.

Честито!

Конвент на 
Велик Пирорат Италия

ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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2015 година е много важна година за световното обще-
ство и за ООН, където през настоящата година следва да 
се вземат няколко решения- за намаление риска от ката-
строфи, финансиране на развитието, стабилно развитие и 
климата. В тази връзка Департаментът за Информация на 
ООН обяви световна кампания на ООН- "2015: Време е за 
глобални действия". (Създаден е и уеб-сайт, където могат 
да се намерят линкове към системата на ООН за повече 
информация: www.un.org/action2015 

Следва да отбележим, че много от стратегическите 
цели на ООН за подобряване положението на хората в 
света се постигат, а именно:

   - глобалната бедност е намалена наполовина (по-ра-
но от заложения срок- 2015 г.)

  - в развиващите се страни 90% от децата вече имат 

първоначално образование

  - броят на хората , които нямат достъп до питейна 
вода е намален наполовина

  - борбата срещу маларията и туберкулозата показва 
резултати, както показват данните на ООН.

Все още остава нерешено предизвикателството за 73 
млн. млади хора в хронична безработица и много повече- 
работещи при тежки, експлоататорски условия.

ÎÎÍ äèñêóñèè çà êëèìàòà

Страните-членки на ООН успяха да постигнат в Женева 
(8-13.02.2015 г.) съгласие за формален проект за решение 
от 86 страници на международно споразумение, касаещо 
усилията за намаляване вредните емисии и запазване на 
планетата. Сега- до края на м. юни 2015 г.- националните 
правителства следва да представят  плановете в тази връз-
ка, за да се подготви новия договор за климата. Планира 
се в края на 2015 г. да бъде подписан новия международен 
договор за климата.

Според Световната метеорологична организация 2014 
г. е била най-горещата за света (откакто се правят измер-
вания) и това е част от по-голям климатичен тренд - 14 от 
15-те измерени най-горещи години са били всички през 
21 век. Високите температури на океаните са допринесли 
за изключително обилните дъждове и наводнения в много 
страни и изключителната суша в други през миналата го-
дина.  За съжаление този противоположен ефект, засегнал 
нациите в цялата планета се очаква да продължи.

МАРТ
9-20:  Комисия на ООН-ЕКОСОК за статута на жените- 

"Прилагане на пекинската платформа"- Заседанието 
ще се състои в Ню-Йорк, в централата на ООН

14-18:  ІІІ-та Световна конференция за намаляване риска от 
катастрофи- Сендай, Япония

АПРИЛ
06:  Тематичен дебат за развитие на толерантността- Ню 
Йорк, Централа на ООН

8-10:  Форум за развитие на сътрудничеството- симпозиум- 
Инчеон, Южна Корея

12-17: Световен форум за водата- Даегу и Гьогбък, Южна 
Корея
20-24:  Начини за прилагане и глобално партньорство за по-

стигане на устойчиво развитие- Ню Йорк, централа 
на ООН

МАЙ
15:  Тематичен дебат за засилване сътрудничеството между 
ООН и регионални  и под-регионални организации- Ню 

Йорк- Централа на ООН.
18-22:  След 2015 - Междуправителствен преглед на резулта-

ти- Ню Йорк, Централа на ООН
28:  Форум за партньорство- Ню Йорк Централа ООН

ЮНИ
2:  Неформално изслушване на НПО, гражданско общество 
и частен сектор- Ню Йорк, Централа ООН

22-25:  След 2015 Междуправителствени преговори за изгот-
вяне на окончателен документ- Ню Йорк, Централа 
ООН

23-25:  Бизнесът- като сила за добро"- Ню Йорк, Централа
26 юни- 8 юли:  Политически форум 2015 (най-високо 

ниво)- ІІІ-та сесия-"Засилване на интегра-
цията, приложение и преглед на постигна-
тото- целите след 2015"- Ню Йорк

29:  Среща на най-високо ниво за климатичните промени- 
Ню Йорк, централа

29 юни – 2 юли:  VІІІ-ми Световен Конгрес за обучение за 
околната среда- Гьотеборг, Швеция

КАЛЕНДАР
2015

70-та годишнина от създаването на ООН (1945-2015 г.)
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Чудех се как да озаглавя впечат-
ленията си от завръщането 
ми в Луанда след повече от 3 

годишно прекъсване. Удивих се както 
от постигнатото, така и от новозапоч-
натото. Но нека да тръгнем от някъде. 
Ангола, януари 2015 г. Пристигам на 
летище „4-ти Февруари“- посветено 
на деня на независимостта от порту-
галците. Самолетът ми има късмет че 
каца след като сутрешната навалица 
изсипала се от десетина европейски 
и азиатски лайнери е минала през 
паспортния контрол. Така успявам за 
по-малко от час и  половина да мина  
през цедката на „Влизащи-неангол-
ци“ и дори да си взема багажа. Нося 
подарък за един от домакините си тук. 
Понеже те си имат всичко, този път 
подаръкът ми е жив.. Един пекинез, 
който успя да впечатли дори екипа-
жа на етиопските авиолинии с който 
пристигнах от Виена през Адис Абе-
ба.. Настанявам се в един от хотелите 
на домакина ми. И забелязвам, че це-
ните на нощувките са си все същите 
както и предния път- 380 долара за 
стая за вечер. Хотела е четиризвез-
ден, позападнал вече, но това не е 

променило цената на услугите му. Тук 
всички цени са „особени“.. Хот-дог 
с кока кола- 10 долара, зеленчукова 
крем-супа- 10 долара.. Най-малкия па-
кет кредит за телефон- пак толкова.. 
Само дето цената на петрола е пад-
нала главоломно и поради този факт 
всички външнотърговски плащания 
се бавят с по 15-20 дена, че и повече- 
пак някой не си е направил сметката 
и е харчил пари на зелено, пък после 
“кръчмарите” от ОПЕК не са се съо-
бразили с харчовете му.. Но тук всич-
ко и винаги си е било така, та в случая 
това може да направи впечатление на 
чужденец, идващ за пръв път, но не 
и на мен. 

Тук в общи линии всичко за един 
европеец може да се види твърде 
странно, дори невероятно.. Но – ела, 
виж, убеди се сам. Първото-никой 
не може да каже колко души живеят 
в този град.. За някои са около 6 ми-
лиона, за други- до 8 милиона.. Си-
ти-то което навремето е основано от 
португалците (около 1575-1580 г. ) и 
по най-оптимистичен разчет е плани-
рано като инфраструктура за около 
60-70 хиляди души, сега се населява 

от около 3 милиона.. Което прави 
естествено придвижването през деня 
почти ужасно. Естествено-градски 
транспорт все още няма. Планира се..

Питам домакина си защо като се 
строи толкова много, никога не се 
почва от инфраструктурата. Отгово-
рът е- имаше много бездомни хора- 
правителството реши да построи 
домове за тях.. Направиха цял нов 
квартал-Киламба-Бела, 54 кв. кило-
метра. За около 800,000 души. Все 
още е около 30-40% населен. Сега се 
сетиха и за пътищата, та бутат стари 
постройки по пътя до него, че да го 
разширят. Така е всъщност с всичко. 
Откак китайците направиха 30 годи-
шен договор за петрол с Ангола, те 
строят, те смятат, те правят. Местните 
само помагат и се учат. И е нормал-
но, все пак една от най-дълго продъл-
жилите граждански войни в Африка 
беше в Ангола и свърши преди няма 
и 12 години. Продължаваме да си го-
ворим. Питам го- оправиха ли про-
блемите с тока? Е.. как да ги оправят.. 
„Ние се втурваме да правим едно, как-
то стана с къщите и блоковете. После 
се сетихме, че за тях трябва и път, 

И бананите не са 
това което са..
Áðàò Ãåîðãè Àíòîíîâ KTJ
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а после- ток, вода, всичко останало.. 
Знаеш, Джордж- сега като са празни 
все още голяма част от тях, решиха да 
дават кредити, за да си ги купят. Да де, 
ама кредитите трябва да се плащат.. 
Та затова се сетиха, че за да плащат 
хората, трябва и да получават.. И зато-
ва се сетиха, че трябва да има и друга 
икономика, освен свързаната с добив 
на петрол и диаманти.. После се сети-
ха че тези хора трябва и да ядат.. Та се 
върнаха и към агробизнеса.. С всичко 
е така, ама ще мине време, ще си дой-
де всичко на мястото. “

Младшият съдружник на домаки-
на ми се обажда, че ще прибере най-
сетне дългоочакваната си придобивка- 
поръчково „Порше-Карера“ в гаража 
на хотела. Питам го: „Педро, къде ще 
я караш тази кола по тези дупки по 
улиците?“ Отговорът не закъснява: 
„А, тя ми е само за събота или неделя 
да ходим с останалите членове на клуб 
„Порше“ до Кабо-Ледо (курортно се-
лище на около 100 км.от Луанда). Тя 
е моето малко второ „бейби“.. Цъкам 
с език. В Луанда макар и китайците да 
построиха над 200-250 километра шо-
сета последните години, все още това 
са само централните улици, излезеш 
ли от тях, софийските дупки ще ти 
се видят като прашинки по пътя в 
сравнение с това, което ще си прину-
ден да преминеш тук. Всякакви коли 
обаче можеш да видиш- предимно 
големи Сузуки или Тойота, по-малко 
американски или западноевропейски 
всъдеходи. Спомням си, че в стария 
квартал в който живеех един съсед си 
беше купил 12 местна лимузина Лин-
кълн. В един прекрасен ден общината 
реши да затвори единствената пресеч-
ка, през която той можеше да завие, 
че да си прибере или излезе с колата, 
в резултат на което на „Команданте 
Дак Доиш“ (улицата ми) се сдоби с 
един „особен“ нов паметник. 

Новата част на ситито все още не 
е готова, макар да почнаха да я правят 
още 2008-2009-та година. Но е почти 
на финала. 5-6 огромни нови хотела, 
няколко банки, няколко 30-40 етажни 
офис сгради. Добър комплекс, ама ще 
има поне още година докато стане го-
тов. Нищо, че трябваше 2011 да пуснат 
първата част. Спокойно, „калма“, „ама-
ня“ ще стане. В обши линии тук наис-
тина никой не си дава особено зор за 
нищо. Ако нещо не стане днес- голяма 

работа- и утре е ден. На този принцип 
в момента обаче са останали твърде 
малко португалски компании да рабо-
тят тук, доста фалираха. За сметка на 
китайските- работят, естествено не осо-
бено качествено, ама пък за сметка на 
това- бързо и организирано. 

Местните също гледат да не си 
дават зор. Това ми напомни за един 
разговор от преди повече от 30 годи-
ни между майка ми и един неин аф-
рикански студент. Тя го попита- Защо 
твоите колеги са толкова лениви, а ти 
не? И отговорът беше: „Ами.. то ако 
не бях отраснал в Европа, щях и аз 
да съм като тях- топличко им е като 
са си по родните места. Спят, станат, 
протегнат се, вземат „една банана“ и 
пак легнат..“ Да, ама тук и бананите 
не са това, което ние сме свикнали да 
виждаме.. Има и сладки, но обикнове-
но тукашните са огромни, хлебен тип, 
които можеш да си вземеш на всяка 
пресечка дори и в сити-то, печени 
на „джанта-барбекю“ както обичаше 
да се изразява един мой колега- т.е. 3 
метални пръта заварени като крака на 
стара автомобилна джанта, в която се 
изсипват въглища и се слага скара от-

горе.. И ето ти – джанта-барбекю. В 
общи линии това, както и рибата тук 
са най-евтините ястия. На някои мес-
та подобен уличен „деликатес“ мо-
жеш да си намериш дори за под 200 
кванзи (т.е. около 2 долара). За подоб-
ни държави в България сме свикнали 
да казваме, че са „бананови“. Ама тук 
човек вижда, че и бананите не са това, 
което са. 

Бензинът и нафтата са поскъпна-
ли двойно за последните 3 години и са 
достигнали до „космическите“ стойно-
сти от 70 цента за литър бензин и 45-
50 цента за нафтата. Е, водата е долар 
литъра, но пък цигарите и алкохола са 
евтини. Избирай. И престъпността е 
понамаляла чувствително защото шо-
фьорът ми макар да е със същата запла-
та както и преди- 900-950 долара, вече 
като отваря колата, не преглежда дали 
„Калашников“-7.65 е наред до седалка-

та както правеше в далечната 2005-та, 
а гледа дали колата е чиста, дали има 
достатъчно гориво и вода в нея. Но пък 
електротехникът ми Карлош  се паза-
ри и иска от мен не по-малко от 1300 
на месец. Знаейки обаче какво може, с 
„неохота“ се съгласявам след кратък па-
зарлък. С такива анголци като него да 
се работи е просто приказка. Един от 
другите ми бивши помощници дори 
е изкласил още повече. Успял е меж-
дувременно да изкара Cicso академия в 
Индия и сега с гордост си показва ди-
пломата навсякъде, но и благодари, че 
съм бил инициатор на всичко случило 
се с него през тези години. Последния 
ми помощник дори е успял да завърши 
тук нещо като колеж по комуникацион-
на техника и също е горд, че работи в 
Министерство на правосъдието. 

Все още повече от 70% от местно-
то население е християнско и църкви-
те преобладават.

Срещам се случайно със стар по-
знат-търговския директор на държав-
ната петролна компания на Ангола. 
Как сте, как е в България? - пита ме 
той и  разпитва за стари негови по-
знати от преди годините на демокра-
цията. Понеже е позабравил вече бъл-
гарския, говорим на странна смесица 
от руски, английски и португалски- не 
защото моя португалски или неговия 
английски са толкова лоши, а защото 
човека просто иска да си спомни оне-
зи времена. - Как е този, как е онзи? 
- Отговарям му. „Е, и ние понамаля-
ваме тук, от старата гвардия. Младите 
вече не искат да учат при вас, а аз съм 
горд, че съм завършил в България“.. 
Яд го е, че на няколко пъти е предла-
гал да направи нещо за България и да 
покани българи тук на стария ни по-
сланик, но без резултат. Няма как да се 
върнат времената в който вместо сто-
тици хиляди китайци тук е имало ня-
колко хиляди българи. Сега българи-
те тук се броим на пръсти. Основния 
български контингент са мениджъри 
на казина, другите са вече или реално 
превърнали се в местни жители или 
такива, които само минават през Лу-
анда за да се качат за поредната смяна 
на поредната петролна платформа. 
Такива са реалностите просто.  Каз-
вам му в типично анголски стил вече 
и аз: „Калма, ще се нареди всичко 
малко по малко. Аманя“… 

nnDnn

Повече от 70% от 
местното население е 
християнско и църквите 
преобладават.
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Със сигурност не всички си 
обясняват добре понятието 
„Обетована земя“.  Може би 

го възприемаме като нещо забулено 
в тайна, далечно и мистично.  Всеки 
отговор тук е верен. Истината обаче е, 
че думата „обетован“ идва от „обет“ – 
обещание. Ето как сегашните земи на 
Палестина и Израел са Обетованата 
земя, в центъра на която естествено 
място заема Йерусалим. Градът, кой-
то крие толкова тайни и все още, 2000 
години след Христа, е мястото, на ко-
ето всеки християнин иска да стъпи и 
да се докосне до тази свята земя.  Така 
наречената Свещена или Обетована, 
обещана земя, намираща се в северо-
източния ъгъл на средиземноморския 
басейн, е твърде малка по размери. 
Западна Палестина заема едва 15 000 
кв.км площ. Ако се прибавят и 10 000 
кв.км източно от р. Йордан, населява-
ни от евреи през библейските времена, 
Палестина би имала площ, малко по-
малка от тази на Белгия или Албания.

Това е земята, която играе ролята 
на мост между два континента, тя е 
родина  на юдейската и християнската 
религиИ. Освен това нейната древна 
столица Йерусалим е свещено място 
за стотици милиони християни, юдеи 
и мюсюлмани.

Свещената земя има на малката си 
територия такива контрасти, които са 
характерни обикновено за континен-
ти, но не и за територия, дълга 250 и 
широка само 110-160 км. 

Сърцето на Светите земи до ден 
днешен остава Йерусалим. За да усе-
тим ритъма на това сърце в 21-ви век, 
трябва да се върнем назад в история-
та и да се опитаме да разберем що за 
място е Йерусалим. Свят град, свещена 
земя.

Разположен сред по-високи плани-
ни на брега на дълбока клисура, градът 
сякаш сияе. Погледнат от върховете на 
Скопос и Елеон, хоризонтът е отру-
пан със средновековни укрепления и 
кули,  позлатени куполи, зъбери, ру-
шащи се останки от римско и арабско 
време. Около него има долини и скло-
нове, превърнати в просторни, зелени 
морави …. Гледката е завладяваща.

Според преданията при цар Давид 
градът се наричал Йевус. На еврейски 
Йерусалим означава "град на мира" 
(етимологията обаче и до днес не е 
съвсем уточнена), което е парадокс, 
защото в своята хилядолетна история 
градът познава кратки периоди на мир. 
На арабски името му е ал-Кудс и оз-
начава "свещен". Йерусалим е древен 

близкоизточен град разположен на во-
дораздела между Средиземно и Мърт-
во море на височина 650-840 метра. 
Той е невероятна смес от паметници 
на историята и културата. В древността 
градът е наричан "пъпа" или "центъ-
ра" на света поради изключителното 
му религиозно значение. Йерусалим 
помни Юдейското царство, държава-
та на Александър Македонски, Сирия 
на Селевкидите, Римската империя, 
Византия, Арабския халифат, кръс-
тоносците, държавата на Айюбидите, 
татаро-монголите, мамелюците, Ос-
манската империя и Британската им-
перия.

Възрастта на Йерусалим надхвърля 
3500 години. Археологическите из-
следвания на града, започват през 1864 
г. и продължават и до днес.От 922 до 
586 г. пр.Христа Йерусалим е столица 
на Юдейското царство. Градът е пре-
взет от евреите, водени от цар Давид 
(през последното десетилетие се нало-
жи мнението, че градът не е превземан 
със сила). Давид намира съществуващо 
древно светилище и преименува града 
на Сион. Той построява дворец, но не-
говите основи и досега не са открити. 
Царят обновява града и стените, вклю-
чително и т.нар. Мило. Значението на 
този термин е неясно,  

Сърцето на обетованата земя
Ñåñòðà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâà DCTJ
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но се предполага, че става въпрос за 
терасите и основите на Акрополиса. 
Соломон превръща Йерусалим в пищ-
на столица. Той удвоява размерите на 
града и построява храмов комплекс на 
хълма Мория. Благочестивият цар Езе-
кия (727-698) възстановява крепостни-
те стени и прокопава водоснабдителен 
тунел.Асирийският цар Сенахирим 
обсажда Йерусалим през 701 г., но 
ангел Господен умъртвява 185 000 от 
неговите войници и нашествениците 
се оттеглят.  През 332 пр. Христа жи-
телите на Йерусалим без съпротива се 
предават на Александър Македонски.

През 1009 г. налудничавият халиф 
ал-Хаким заповядва да бъде разрушен 
изцяло храмът на Божи гроб. Това 
светотатство предизвиква вълна от 
протести на Запад и подготвя епохата 
на кръстоносните походи. През 1099 г. 
участниците в първия поход под пред-
водителството на граф Готфрид Бу-
лонски превземат Йерусалим, избиват 
всички мюсюлмани и евреи и превръ-
щат града в столица на Йерусалимско-
то кралство начело с крал Балдуин I. 
През 1187 г. след дълга обсада войски-
те на египетския султан Салах-ат-дин 
(известен като Саладин, 1138-1193) 
покоряват Йерусалим. Всички църкви 
в града освен храма "Възнесение" са 
превърнати в джамии.

Но западните християни не се от-
чайват и през 1189-1192 г. организират 
Втори кръстоносен поход под предво-
дителството на английския крал Ричард 
Лъвското сърце. Градът отново пада в 
ръцете на кръстоносците. През 1229 
г. крал на Йерусалимското кралство 
става Фридрих II Хоенщауфен, който 
успява временно да възстанови властта 
на кръстоносците в Йерусалим, като 
се възползва от противоречията меж-
ду мюсюлманските държави. Въпреки 
това през 1244 г. монголо-татарите за-
владяват града. През 1247 г. Йерусалим 
е превзет от египетски султан от ди-
настията на Аюбидите. На власт идват 
мамелюците - гвардейци на египетски-
те султани, чиято армия се набира от 
роби от тюркски и кавказки, основно 
черкезки произход. През 1517 г. арми-
ята на Османската империя след побе-
да в Сирия над мамелюците завладява 
земята на Ерец-Израел (територията 
на Палестина) без кръвопролития.

През 1950 г. Израел обявява Йеру-

салим за своя столица, въпреки че това 
решение не е прието от световната об-
щественост. След победата си в Шес-
тдневната война през 1967 г. Израел 
получава контрол над цялата терито-
рия на града, законодателно отделя из-
точен Йерусалим от западния бряг на 
река Йордан и обявява суверенитета си 
над свещения град. Със специален за-
кон от 30 юли 1980 г. Израел обявява 
Йерусалим за своя единна и недели-
ма столица. В Йерусалим се намират 
всички държавни и правителствени 
учреждения на държавата Израел.

Това е историята, а в днешно време 
Йерусалим е просто столица. Това е 
град –символ на вярата и несломимия 
дух. Йерусалим е въплъщение на па-
метта. Той е град на паметници, които 
имат свой собствен език. Те будят про-
тиворечиви спомени и изграждат об-
раза му на град, скъп не само на един 
народ, свещен не само за една вяра. 
Четири хиляди години история, без-

числени войни и земетресения, някои 
от които причиняват пълна разруха, са 
оставили своя отпечатък върху града. 
Той е преживял 20 разрушителни об-
сади, два периода на пълно запускане, 
18 възстановявания и поне 11 преми-
навания от една религия към друга. 

Днес Йерусалим остава свят за ев-
реите, християните и мюсюлманите. 
"Искайте мир за Йерусалим" е казано 
в свещените писания.

Когато започваме разговор за Йе-
русалим, трябва да тръгнем от Виа 
Долороса. В буквален превод от ла-
тински „Пътят на болката“, това  e 
улица в стария Йерусалим, по която 
се смята, че е минал с кръстния си 
товар Иисус Христос към мястото на 
неговото разпятие — Голгота. По Виа 
Долороса са девет от четиринадесетте 
спирки по Кръстния път на Христос. 
Последните 5 спирки са на територи-
ята на храма на Божи гроб. Кръстни-

ят път започва от т.нар. Лъвска порта 
на Йерусалим, в близост до мястото, 
където се е намирала крепостта Ан-
тония, и води към западната част на 
Стария Йерусалим и Храма на Божи 
гроб.

Описанието на Кръстния път е на-
правено за първи път в края на XIII век 
от доминиканския мисионер Риколдо 
да Монтекроче и е установен през XIV 
век от францискански монаси. Пътят 
продължава до Голгота. На иврит ду-
мата означава "лобно място", а на ара-
мейски – езикът на Христос,означава  
"череп"- според новозаветната хрис-
тиянска традиция това е мястото на 
разпятието на Ииисус Христос. Нами-
ра се извън стените на Йерусалим, при 
хълмовете на северозапад от града. Са-
мата дума "Голгота" е наименованието 
на хълм, който по формата си наподо-
бява череп.

Християнското богословие прави 
връзка между лобното място на Иисус 
Христос (Голгота) и черепа на Адам, 
който според вярването е погребан на 
същото място. Стичайки се по хълма, 
Христовата кръв измива символич-
но греховете на цялото човечество. В 
християнската традиция, хълмът Гол-
гота също така се разглежда като све-
щения център на света или "пъпа" на 
земята.

Виа Долороса, Голгота и Божи 
гроб – едни от символите на обетова-
ната земя. Божи гроб е главното све-
тилище на християнския свят. Пред-
ставлява гробницата в скалата, в която 
според Евангелията е бил погребан 
Ииисус Христос след разпъването му 
на кръста и преди Възкресението му. 
Божи гроб се намира под олтара на 
църквата "Възкресение Христово" в 
Йерусалим. Според преданията, гроб-
ницата се е намирала извън градските 
стени северозападно от Йерусалим, 
недалеч от Голгота. В края на XIX век 
възниква спор между учените за точ-
ното място на гроба на Спасителя.

В един по-широк, средновековен 
смисъл, от времето на Кръстоносни-
те походи, под Божи гроб се разбират 
Светите земи, Обетованата земя - све-
щено място за християните от цял 
свят.
„Не нам Господи, не нам, а на Твоето име 
дай слава…“

Свещената земя има на 
малката си територия 
контрасти, характерни 
за континенти, но не и за 
територия, дълга 250 и 
широка само 110-160 км.

СВЕТИТЕ ЗЕМИСВЕТИТЕ ЗЕМИ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

При споменаването на инките 
в нашето съзнание неизмен-
но изплуват думи като Мачу 

Пикчу, индианци, дори и жертвопри-
ношения. В действителност въпреки, 
че инките са победени от испанците 
само преди около 500 години , голяма 
част от информацията с която раз-
полагаме за най-голямата империя в 
Южна-Америка се базира на догадки. 
Този парадокс най-добре се илюстри-
ра с Мачу Пикчу: един от най-извест-
ните паметници на културата в света, 
за който обаче никой нищо не знае, 
дори и местните обитатели. Първото 
нещо което научаваме когато го посе-
тим е, че Мачу Пикчу дори не е името 
на града, а е името на върха на който 
е разположен. 

Но да не избързваме - първо тряб-
ва да стигнем до града; походът към 
Мачу Пикчу по известния път (или 
пътека) на инките (Inca Trail) продъл-
жава четири дни и минава през остан-
ки от впечатляващи храмове и селища, 
както и три прохода, най-високият от 
които е над 4200м. Местните вярват, 
че всеки проход служи за пречиства-
не на душата на  поклонниците , а и 
че това е и най-естествения начин да 

научим повече за историята на инки-
те. Приемам, че трябва да това духов-
но пътуване и предприемам прехода, 
пресъздаващ традициите на инките.

Äåí 1: Êóñêî è ñâåùåíàòà 
äîëèíà

Походът ни започва в 5 сутринта в 
град Куско - столицата на инките 
(ХIIIв.-1532) и по-късно на испан-
ските завоеватели. Жителите на града 
са много горди с произхода си: те се 
считат за преки потомци на инките, 
чиято империя е основана там, и въ-
преки задължението от 500 години 
да говорят испански, успяват да за-
пазят езика си: Кечуа (Quechua). На 
този език името Куско скромно оз-
начава "пъпът на света". Със същата 
"скромност" местният гид обяснява, 
че те не са нито "индианци", нито 
"инки". Тъй като Христофор Колумб 
е открил Америка търсейки Индия 
всички местни за испанците са били 
индианци. А думата "Инка" означа-
ва крал, император, син на бога на 
слънцето…няма точен превод, но 
има точен брой инки: 12. Само 12-те 
императора са можели да се наричат 

"инка". Самата империя се е нарича-
ла Тауантинсую (Tawantinsuyu), което 
означава 4-те региона, и символизира 
4-те посоки. Тя се е разпростирала на 
територията на днешните държави 
Перу, Еквадор, Колумбия и Боливия, 
както и северните части на Арженти-
на и Чили.

От Куско преминаваме в свещена-
та долина, наречена така заради реката 
Урубамба (Urubamba). Благодарение на 
реката долината е изключително пло-
дородна, позволявайки няколко рекол-
ти в годината. Тя е извор на живот и ва-
жен символ за инките, които са вярвали 
че реката е отражението на галактиката 
Млечния път на земята, и представля-
ва змията - едно от трите свещени за 
тях животни.  Змията е символът на 
долния/подземния свят; другите две 
животни - пума и кондор - са били рес-
пективно символ на настоящия свят и 
на горния/небесния свят.  

По пътя на инките: 
поклонничество

Ñåñòðà Ñèìîíà Ãåîðãèåâà DTJ
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животни - пума и кондор - са били рес-
пективно символ на настоящия свят и 
на горния/небесния свят. 

ТАМПЛИЕРСКО ПЕРОТАМПЛИЕРСКО ПЕРО
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Äåí 2: ïðîõîäúò "Óìðÿëàòà 
æåíà" (Dead woman's pass)

Името звучи малко зловещо, но 
всъщност 1-ят проход е наречен на 
върховете около него, които прили-
чат на легнала жена. Ако нещо е зло-
вещо то по-скоро е изкачването до 
прохода, което започва на 3000м, за 
да се след няколко часа на 4250м над-
морска височина при наклон 45-60 
градуса. Това е най-трудната част от 
прехода, но и най-важната - изкачва-
нето пречиства душата на поклонни-
ка, а самият проход се счита за сил-
но енергийно място. Пътят до Мачу 
Пикчу включва 3 прохода. На всеки 
от тях местните хора правят дарение 
за "Пача Мама" - богинята майка земя 
- от 2 листа от кока и три камъка един 
върху друг, като най-малкия камък 
се носи от подножието.  По времето 
на инките поклонниците са правели 
жертво-приношение на лама. Архе-
олозите са намерили много олтари 
и места за жертво-приношения, но 
повечето кости открити са на лама, 
а не на хора. Затова се смята, че ин-
ките са практикували човешки жерт-
во-приношения само в краен случай 
- за разлика от техните "братя" маите, 

както не пропусна да спомене нашият 
скромен гид. 

Проходите са не случайно 3 - това 
е било свещеното число на инките. 
То е било в основата на повечето (ако 
не и на всички) вярвания на инките, 
както и на цялата организация на тях-
ното общество. Това най-добре е из-
образено в , кръста на живота на ин-
ките – чакана (Chakana)-  или кръста 
на Андите. Самият кръст изобразява 
империята Тауантинсую и нейните 4 
региона (изток, Запад, Север, Юг). От 
всяка страна има три нива, за които се 
вярва че символизират: 

 трите свещени животни
 трите нива на живота и на света: 

подземния, които означава също и 
миналото. Сегашния, който предста-
влява настоящето, и небесния свят, 
който е бъдещето.

 трите (единствени) закона на Им-
перията: не лъжи, не кради, не бъди 
мързелив. Те са най-често били нака-
зуеми със смърт, като при бунтуващи 
се племена са били прилагани много 
строго - ако не изпълнели строеж в 
даден срок се считали за мързеливи и 
бивали осъдени на смърт, или на от-
рязване на крайниците. 

 трите основни принципа за живот 

на инките: любов, знание и работа. 

Чакана е един от многото спорни 
въпроси в историята за инките. Ни-
кой не знае кога е създаден и как е 
бил използван от инките. Испанците 
са се опитали да унищожат символите 
които са намерили, защото били ерес. 
В испанските книги и ръкописи, ис-
ториците често са описвали събития 
които не са видели лично и вярва-
ния които не са разбирали. За наше 
съжаление самите инки не са имали 
писмена азбука, а са ползвали "кипу" 
(Quipu) което е било възлено писмо. 
На нишки от вълна от лама са се връз-
вали възли, всеки с различно значе-
ние. Запазени са много кипу от това 
време, но до ден днешен никой не е 
успял да ги дешифрира. Факт е оба-
че, че Чакана е запазен на 2 ключови 
места - в свещената долина, и на Мачу 
Пикчу. Може би защото камъкът 
представлява половин кръст - друга-
та половина е сянката, която допълва 
кръста само на зимното и на лятното 
равноденствие, които са били изклю-
чително важни за инките. 

Следват: ден 3 и 4: как са пътували 
инките и къде са отсядали поклонни-
ците; прекосяването на джунглата и 
Мачу Пикчу.  nnDnn
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ЕЗОТЕРИКА

Представата за алхимика като 
налудничав шарлатанин е по-
скоро измислица, отколкото 

истина. Всъщност основният стремеж 
на алхимиците е да постигнат духовно 
съвършенство, а опитите им да открият 
тайната как от неблагородни метали да 
получат злато имат второстепенно зна-
чение. Процесът на трансмутация или 
преобразуване на обикновените мета-
ли в ценно злато е по-скоро символ и 
външен израз на вътрешната душевна 
трансформация на човека.

И все пак алхимиците търсят дъл-
го и усилено загадъчния Философски 
камък, необходим за получаването на 
злато, а също действащ и като чудодеен 
лек. Така те създават апаратура и откри-
ват процеси, залегнали в основата на 
съвременната химия.

Дали алхимичните теории не съ-
държат нещо повече от онова, кое-
то традиционната наука е склонна да 
признае? Дали през 20 в. е произведен 
Философски камък? Дали успешната 
трансмутация на елементи, осъществе-
на през 1919 г., не сочи, че е възможно 
да се преобразуват и метали? Може ли 
отколешният стремеж на алхимиците 
към духовно съвършенство да е акту-
ален и в съвременния свят? Предстои 
сами да направим необходимото, за да 
разберем.

Åòèìîëîãèÿ

Думата „алхимия“ идва от арабско-
то al-kīmiya или al-khīmiya (ءايميكلا или 
 ,срв. също персийското kimia ,ءايميخلا
което означава „злато“), което вероятно 
е оформено от определителния член 
„ал-“ и гръцкото „хемея“ (χημεία). То от 
своя страна се смята за свързано с гръц-
ките думи „хееин“ („изливам“) и „ху-
мея“ - „смесвам“, „сплавям“, „свързвам“. 

Един декрет на Диоклециан, написан 
около 300 г. пр. Хр. на гръцки заклей-
мява „древните писания на египтяните, 
които разказват за khēmia-та трансмута-
цията на златото и среброто“.

Но въпреки това схващане, което 
често се среща във философската ли-
тература - че Херметизмът е и алхимия, 
че е и традицията на старите, на маги-
ческите науки, това доста популярно 
мнение не е много вярно. Няма само 
алхимизъм в неговото учение, но има 
тайни, заключени за посветени. Оттам 
е понятието "херметическо", т.е. затво-
рено, предпазено, чисто (за разлика от 
Херметизма, който е учение).

Îáÿñíåíèå

Алхимията понякога се нарича Изку-
ството на Слънцето. Тя има симво-
личен смисъл – символизира пътя на 
превръщане на обикновения човек 
(символизиран от оловото) в посвете-
ния човек (символизиран от златото). 
Различните стадии на химическо пре-
връщане са метафора на Magnus Opus 
(Великият Труд на Духа).

Ïðèíîñ

Алхимията все пак е възможно позво-
леното да се покаже, защото идеята за 
т. нар. “философски камък” е една от-
крита прокламация. А какво всъщност е 
философският камък - идеята да се пре-
обрати и най-обикновеното в съвърше-
но. За разлика от химията, която раз-
глежда материята само като механична 
или химична енергия, т. е. принципът 
на живота е бездеен, алхимията бора-
ви с този принцип като формиращ и 
възбуждащ към съществуване. Когато в 
материята започнем да действаме с жи-
вота като енергия, като Божественост, 
тогава вече ще можем да променяме, да 

направляваме, тогава ще създаваме све-
та на мъдростта!

Алхимията е целяла да намери и 
онова универсално лекарство, нарече-
но “панацея”, което може да изцели 
всеки; тя е търсила осъществяването и 
на идеята за перпетуум мобиле - и то не 
вън, а вътре в човека. Само човек има 
неизчерпаемата енергия - своя вечен 
Кундалини, за непрекъснато си движе-
ние и развитие.

За алхимията същинският човек е 
мислящият принцип у него. Неслучай-
но Господ отрежда на Адам правото да 
назове растенията, животните, въобще 
всичко сътворено, защото само той има 
знание - знание за преобразяване, зна-
ние за свобода!

Идеята да се преобразява е вложена 
в основата на създаването на човека - Да 
сътворим човека по Наш образ и подо-
бие. Образът е възможността, подобие-
то - еволюцията на осъществяването. И 
затова Адам яде от уж забранения плод 
- за да се преобрази, за да започне голе-
мият урок на еволюцията тук, на Земя-
та. И докато я осъществим, ние винаги 
ще се преобразяваме, винаги ще умно-
жаваме валенциите си. Щом открием 
нов елемент, за който нямаме валенция, 
ще си изведем такава, за да направим и 
с него съединение. Ние носим всички 
дадености, неизведени на живот, за да 
си правим валенция след валенция, и 
сега щом нова валенция е необходима 
за Мъдростта, ще я родим! Това е ал-
химията на вътрешния ни живот - не 
механично рефлектиране и изразяване 
на мисъл, а раждане на жив фермент, 
изведен от вътрешната ни същност.

Ôèëîñîôñêè êàìúê

Философски камък (на латински: lapis 
philosophorum) е названието на предпо-

Áðàò Äèìèòúð Ìàíäðàäæèåâ KTJ

като херметична наука
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лагаема субстанция, цел на алхимиче-
ските търсения. В писанията посветени 
на алхимията, прилагателното 'фило-
софски' се използва метафорично за 
обозначаване на разни същности, така 
че се говoри също за 'философски жи-
вак' и 'философска сяра' - субстанции 
добивани след дълга обработка чрез 
многократно пречистване. "Камък" е 
конкретното названието на агрегатно 
състояние, наред с други като 'течност' 
или 'метал'.

Предметът на алхимията е бил обо-
значаван по множество образни начи-
ни, но упоменаване на 'философкия 
камък' не се среща в ранните гръц-
ки източници; то има свой екви-
валент и в другите традиции, 
индийска или китайска напри-
мер.

Ôèëîñîôñêèÿò 
êàìúê è Íèêîëà 
Ôëàìåë
Според легендите Никола 
Фламел създава легендар-
ния камък в своята алхи-
мическа лаборатория на 17 
януари 1382 г.. Известното за 
това идва от неговата "Книга 
с Йероглифи", в която се раз-
казва как почти случайно станал 
алхимик.

След поклонничество в Компосте-
ла, Фламел се върнал в Париж и след 
три години труд постигнал целта си. 
"Направих проекция на червения камък 
върху определено количество живак в 
присъствие единствено на Пернел, ко-
ето превърнах в почти същото количе-
ство чисто злато"-пише той. Фламел го 
направил само три пъти. Ала това било 
много повече, отколкото му трябвало. 
Двамата с Пернел (жена му) живели 
скромно и използвали богатството си 
за благото на другите. През останалите 
си години те основали и издържали 14 
болници, построили религиозни па-
метници, плащали за поддръжката на 
черкви и гробища и давали щедри по-
даяния на бедните вдовици и сиропита-
лища. Пернел починала през 1397 г. и 
Фламел прекарал последните си години 
в писане на алхимически трудове. Той 
умрял на 22 март 1417 г. и бил погребан 
в черквата "Сен Жак Бушери", която се 
намирала близо до дома му. Към 17 век 
историята на Фламел била вече обгър-

ната в легенди. Разказвало се, че скоро 
след смъртта му крадци проникнали в 
дома му, търсейки злато. След като не 
открили нищо, отворили ковчега на ве-
ликия алхимик с надеждата да открият 
парче от камъка. Вместо това установи-
ли, че ковчегът е празен - нямало нито 
камък, нито Фламел! Някои смятат, че 
Фламел и Пернел не са умирали. Те из-
ползвали камъка, за да станат безсмърт-
ни. Последвал взрив от съобщения на 
очевидци, 
кои-

т о 
твърде -
ли, че са видели Фла- мел. Един 
пратеник на крал Луи XIV дори заявил, 
че ги срещнал в Индия. През 1761 г. ги 
"видели" на постановка в Парижката 
опера.

Ïñèõîàíàëèòè÷íè õèïîòåçè
Карл Густав Юнг, при изследването 
на алхимически трудове, стига до из-
вод, описан в предговора към превода 
на “Тайната на Златното Цвете”, че 
“философският камък” е метафора за 
намирането на ядрото на личността, а 
“превръщането на обикновени неща в 
злато” — умението да се управлява въ-
трешната жизнена енергия.

Ñìåñ
В историята на алхимията е известен 

един много характерен случай с Ал-
берт Велики - най-големия алхимик 
на Средновековието. Той е изключи-
телна личност в културата - като бо-
гослов, философ, учен естественик, 
голям изобретател. Изумителен със 
своите знания, Алберт Велики препо-
дава философия и богословие в най-
големите университети в Регенсбург, 
Страсбург, Кьолн и Париж. Негов 
ученик е Тома Аквински - най-беле-
житият теолог на Западната църква, 
който също преподава богословие 

в Париж. Един ден Тома влиза в 
алхимичната лаборатория на 
учителя си, когато него го 
няма, и какво да види - ня-
каква механична фигура 
раздухва меховете и 
огънят гори. Тогава 
той грабва една мет-
ла и изпотрошава 
всичко в лабора-
торията. Когато 
Алберт се връща 
и вижда трагич-
ното унищожение 
на двадесетгодиш-
ния му труд, пита 
ученика си какво 
е станало, а Тома 
показва отломките 
на робота и отгова-

ря: Ами помислих, че 
това е дявол... Ето докъде 

е стигало нивото и на уж 
просветената мисъл - да живее 

с идеята за дявола! Защо Тома Ак-
вински не е разгърнал скрижалите на 
древногръцката митология, за да про-
чете, че бог Вулкан (изковал прочу-
тия щит на Ахил) си служи не с ръка, 
дори не с механичен уред, с който да 
задвижва меховете в работилницата 
си, а с думи?! Виждаме какви тайни 
крие митологията. И това не е илю-
зорност - човек може с мисъл да въз-
действа. Но за съжаление съзнанието 
е било в плен на полярността Бог - 
Сатана. Идеята за дявола е до голяма 
степен повлияна от Инквизицията, от 
дуализма, който властва през Средно-
вековието в Европа. Може би тази е 
причината Западът да не роди или да 
позволи възможност за изява на голе-
ми духовни учители, като един Пара-
целз например, а само на обикновени 
философски мислители.
nnDnn 

(Следва продължение)

ЕЗОТЕРИКАЕЗОТЕРИКА
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С удоволствие съобщаваме на всички, че 
възобновява своята работа кръжокът 
„Наука“, организиран от Командерия 

„Св. Архангел Михаил“ – София. Целта на зани-
манията е чрез отделни лекции да се запознаят 
участниците с малко известни факти и да се ос-
ветлят проблеми, отнасящи се до т.нар. „скрито“ 
познание. 

Когато хората боравят с познанието са на-
лице два вида отговорности. Първата е на този, 
който предоставя познанието. Той носи отговор-
ност не само за това как да предостави знанието, 
но и за онзи, който го възприема. Ненавремен-
ното или прекомерното познание често може да 
доведе до психологически или личностен срив. 
Затова често казваме, че познанието е оръжие – 
понякога и в буквалния смисъл на думата. Об-
ратното – предоставянето на познанието стъпка 
по стъпка, „превземането на крепостта“ зъбер 
по зъбер осигурява постепенно навлизане в ма-
терията и привикване на мисленето към новите 
постулати. 

Втората отговорност е у получаващия позна-
нието. Той трябва да умее две неща. Първо – да 
е подготвен да понесе знанието, да издържи не-
говия товар. И второ – да е в състояние да го 
употреби правилно. Нарушаването на което и да 
е от двете условия води до катастрофа. Светът 
помни времето, когато на Нилс Бор и Робърт 
Опенхаймер беше „дадено“ познанието. С огро-
мния интелект, който притежаваха, те успяха да 
го „понесат“ без проблем. Но не го „употреби-
ха“ правилно и в резултат загинаха Хирошима 
и Нагазаки. Затова отговорността на ученика е 
равна на тази на учителя.

Кръжокът „Наука“ е с отворен характер. В 
неговите занимания, планирани да се провеждат 
веднъж месечно, могат да вземат участие всички, 
които желаят да се докоснат до познанието.  А 
всяко човешко познание преминава през четири 
етапа: неосъзнато незнание, осъзнато незнание, 
осъзнато знание и неосъзнато знание. Поради 
специфичния характер на заниманията с езо-
теричното познание, участниците ще сформи-
рат ядрото на „инакомислещите“, „вътрешният 
кръг“, който се стреми към последния етап на 
познанието.

 Сбирките ще се провеждат в Ритуалния дом 
„Клуб 2008“, в предварително оповестен ден и 
час. Съставена е програма с теми, по които всеки 
желаещ ще може да изготви доклад или кратко 
съобщение. За информация публикуваме спи-
сък на темите. Естествено, тази програма е ди-

намична и може да се допълва по желание на 
участниците. За по-задълбочено представяне на 
темите могат да бъдат канени външни лектори – 
специалисти в съответната област. 

По-долу следва списъка на темите:
1. Мистериите и ритуалите на Митра.
2. Мистериите на Друидите.
3. Гностицизмът.
4. Мистериите на Серапис.
5. Мистериите на Один.
6. Елевсинските мистерии.
7. Орфическите мистерии.
8. Дионисиеви ритуали и вакханалии.
9. Античните богове и Атлантида. Митът за 
умиращия бог.

10. Тот Хермес Трисмегист – живот и съчинения.
11. Инициацията на египетските пирамиди.
12. Изида и Озирис. Плочката на Изида.
13. Религията на древен Египет – богове и богини.
14. Петокнижието в светлината на историята на 
Древен Египет.

15. Култът към Слънцето и Слънчевата троица.
16. Зодиакът и неговите знаци.
17. Оракулите – Делфийският оракул, Додонският 
оракул, пещерата на Трофоний.

18. Питагор – живот и философия. Основи на 
питагорейството. Символика и питагорейска 
астрономия.

19. Питагорейската математика.
20. Теориите на Питагор за музиката и цветовете.
21. Ръкописите от Наг Хамади.
22. Розенкройцерството.
23. Алхимията като херметична наука.
24. Коран.
25. Талмуд. 
26. Евангелието на Юда.
27. Асирия и Вавилон. Асирийска магия.
28. Символизмът в човешкото тяло. Божественото 
дърво.

29. Символизмът на американските индинци.
30. Библейските противоречия – анализ на 
несъответствията.

31. Масонската символика – значение на основните 
символи.

32. Ритуалите Мисраим и Мемфис – символика.
33. Ритуалът Шрьодер – символика.
34. Шотландският ритуал – философски степени по 
Албърт Пайк.

Всеки отделен доклад в съкратен вид ще бъде 
публикуван на страниците на сп. „Тамплиер“.  
Естествено, дискусиите по време на изнасянето 
на доклада, ще остават достояние само на при-
съствалите на сбирките.

nnDnn

Научен кръжок
Áðàò Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ KCTJ



Ако някой иска да дойде след 
мен, нека се откаже от себе 
си, да вземе своя кръст и да 

ме последва” (Матей 16:24; Марко 
8:34; Лука 9:23). 

Тези библейски слова, наред с обеща-
нието за опрощаване на греховете и 
спасение на душата, оказали необходи-
мото влияние, което търсел папа Урбан 
ІІ на Запад след речта си на събора в 
Клермон, на който се поставило нача-
лото на това, което ще бъде наречено 
„кръстоносно движение“. Ентусиазъ-
мът, който обзел западното общество 
– рицарство и бедни, решено да осво-
боди Светите земи от ръцете на невер-
ниците, бил небивал до този момент 
и много по-голям от това, което папа-
та очаквал. Невъобразимо множество 
потеглило към светите земи – т. нар. 
йерусалимци (Hierosolymitanorum), 
начело на които римският понтифекс 
поставил „възлюбения и богоизбран” 
френски народ, тъй като най-голям от-
клик призивът му получил във „всички 
области на Галия” (universas Gallorum 
regions). Въпреки това, в тези инициа-
тиви взели участие и представители на 
други народи от западната, централна-
та и северната, а дори – и от източната 
част на Европа, както последното ще се 
види в следващите редове.

Обикновено, когато се говори за 
отношенията между българите и кръс-
тоносците, в писмените извори най-
често се набляга на съществуващите 
противоречия и конфликти. Това е 
нормално, тъй като те са по-подробно 

описани от отделните автори, особено 
що се отнася до слабо организираните 
експедиции, т. е. тези, ръководени от 
непрофесионални войни и с лоша и 
слаба дисциплина. Примерите се кон-
центрират основно на отрядите, воде-
ни от Готие Сан-з-авоар (по известен в 
българската историография като Вал-
тер Голтака – от латинизираната фор-
ма на името си – Walterus Senzavohir), 
а след него и за тези на Пиер от Ами-
ен, наречен Отшелника. Проблемите 
започвали веднага след преминаването 
на р. Сава при Белград, откъдето за-
почвала България. В основната си част, 
конфликтите с местното, българско на-
селение, са били еднотипни: най-често 
грабежи от страна на идващите от За-
падна Европа, понеже местните хора се 
страхували, от една страна, че основна-
та цел на кръстоносците била опусто-
шаването на земите им и избиването 
им като схизматици и от друга страна 
– че няма да им се заплатят изисквани-
те продукти и поради тези причини не 
осигурявали необходимите за преми-
наващите пазари на храни и стоки от 
първа необходимост.

Разбира се, експедициите, ръко-
водени от военачалниците-феодали, 
също вършели беззакония, но тяхни-
те действия в очите на кръстоносните 
хроники били оправдани.

В повечето случаи, особено когато 
става въпрос за експедициите, които не 
били ръководени от сеньорите, самите 
кръстоносни автори подчертават, че 
реакцията на местните хора била оправ-

дана. Кръстоносците са посочени като 
„тези, на чието желание попречили по-
рано страхът и слабата вяра, бедността 
и глупостта”, като техните дела не били 
достойни за католическия народ. В ос-
таналите случаи обаче, те донякъде с 
нескрита гордост показвали тези дейст-
вия, представяйки ги дори като своеоб-
разен опит на кръстоносците да бъде 
унижено високомерието на византий-
ския император Алексий І Комнин.

Отделно от това обаче, писме-
ните извори ни предоставят данни и 
за други действия на кръстоносците. 
Така например, в „Делата на франки-
те” (Gesta Francorum) се споменава, че 
кръстоносците на Пиер Отшелника 
вършели „всякакви безчинства, като 
опожарявали и опустошавали жилища 
и църкви”. Те били „племе без крал, без 
военачалник, събрано от кол и въже, 
без ред”, „лъжехристияни, грабители, 
а не миротворци”. Не по-различни са 
били и действията им до Ниш, където 
при избухнал спор мелниците на града 
били запалени.

Други пък, като например хората 
на Боемонд Тарентски, по пътя си към 
Константинопол, преминавайки през 
Македония, превзели укрепено селище 
на „еретици“, което било подпалено, а 
жителите – избити.

Разбира се, не винаги местните жи-
тели били потърпевши. Реакцията им 
срещу кръстоносната заплаха била как-
то пасивна, така и активна. При първия 
случай те просто не допускали кръсто-
носците вътре в укрепените градове и 
търгували с тях през крепостните стени 
или пък чрез размяната на заложници. 
От друга страна обаче, понякога бълга-
рите действали и по-активно. В някои 
от случаите те напускали крепостта, 
както това станало с Белград при поява-
та на Пиер от Амиен. В други, обаче, те 
нападали кръстоносците, като дори се 
водели сериозни сражения, като напри-
мер тези край Белград и Ниш, където 
кръстоносците били обърнати в бяг-
ство. Отделно, както изглежда, отдел-
ни византийски стратиоти, в опит да 
запазят земите си, също се борели сре-
щу тях. Често се случвало да пострадат 

За българите и Първия 
кръстоносен поход
Äîö. ä.è.í. Èâî Òîïàëèëîâ KTJ
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изостанали отреди или отделни болни 
и изтощени рицари, които били безми-
лостно избивани, а в някои случаи бил 
атакуван дори самият авангард на кръс-
тоносната армия. Изворите споменават 
за 60 кръстоносци, изгорени в една 
църква. В резултат на тези нападения, 
не само обикновени кръстоносци, но 
и част от елита на кръстоносците по-
страдал. Вследствие от нападенията на 
българите и на византийската импера-
торската армия, отредите на Гийом дьо 
Пуатие силно оредели, докато тези на 
граф Реймон Тулузки до толкова се из-
нервили от постоянните нападения де-
нем и нощем, че най-накрая атакували 
самата императорска армия.

Причините за тези неразбирател-
ства са както културни, така и поли-
тически и религиозни. Ромейската 
императорска администрация е била 
изненадана, доколкото самата Визан-
тия е била поискала помощта на Запада 
под формата на военни отряди, които 
да се включат към императорската ар-
мия, вместо които, обаче, тя се сблъск-
ва с няколко самостоятелни и трудно 
контролируеми кръстоносни военни 
експедиции. Освен това, недоверието, 
съществуващо между Изтока и Запа-
да и религиозното противопоставяне 
между католици и православни, също 
оказало своето значение. Да се допусне 
обаче, че всички кръстоносни походи 
преминали по този начин, в обстанов-
ка на враждебност и недоверие, е по-
грешно. Така например, при похода 
на Робер, херцог на Нормандия и на 
Етиен, граф на Блоа, когато била въве-
дена желязна дисциплина и кражбите и 
плячкаджийството били наказвани със 
смърт, местното българско и гръцко 
население ги посрещало миролюби-
во и дори им симпатизирало. Нещо 
повече – дори част от предводителите 
на кръстоносците придобили популяр-
ност сред местното население, както в 
случая с Боемонд, при вида на когото 
гърците (Graecorum gens) „зяпнали от 
удивление“.

Именно в подобни случаи, при 
забравянето на културни и религи-
озни различия и недоверие в името 
на общохристиянска цел и дело, се 
забелязва, макар и спорадично, бла-
госклонното отношение на българи-
те към тази част от кръстоносците, 
чието държание било в унисон с 
благородната им цел да освободят 
Божи гроб от неверниците. Там, 
където кръстоносната войска била 
дисциплинирана и не създавала 
проблеми на местното население, тя 
се възползвала от българското гос-
топриемство (Bulgarorum hospitio), 
както се посочва, че това се случило 
това с Годфроа дьо Буйон и негова-

та армия. Нещо повече. Писмените 
извори ни предоставят ценни сведения, 
които касаят и участието на българи в 
кръстоносния поход. 

Така например, един пасаж в Ис-
тория на Йерусалимския кръстоносен 
поход на Алберт Аквенски (Alberti 
Aquensis Historia Hierosolymitana) ни 
дава сведения за подобно участие. Така, 
след поредното недоразумение между 
българите и кръстоносците на Пиер 
(Петър) Амиенски, което завършило 
с поражение на последните на моста 
край Ниш, „Петър, като видял това уни-
щожение и бягство на своите хора, из-
пратил до гореспоменатия дук известие 
по някакъв българин, който бил решил 
да върви с него в Йерусалим, да бъде 
удостоен да има кратък разговор с него 
и двете страни да сключат в божие име 
мир. Това било направено.“ („Petrus, 
visa hac suorum contritione et fuga, 
legationem per quendam Bulgarum, qui 
secum viam decreverat in Iherusalem, duci 
praefato misit, quatenus colloquium secum 
paulisper habere dignaretur, et pacem in 
Dei nomine utrinque componerent: quod 
actum est“. (Albertus, сар. XI—XII, р. 
188, 43—189, 32 – преводът е по ЛИБИ 
3, 1981, 153).

Изворът е оскъден, но не оставя ни-
какво съмнение за наличието на поне 
един, ако не и повече българи в редове-
те на кръстоносците. В случая обаче, ос-
тава неясно дали въпросният българин 
се е присъединил към кръстоносците 
още в началото на техния поход или 
напротив, по-късно, при навлизането 
им в българските земи. По-логично е да 
допуснем, че това е станало на българ-
ска територия, като по този начин не-
говият случай е аналогичен на този на 
останалите присъединили се по-късно 
кръстоносци, за които разполагаме с 
писмени извори. Както пишат изворите 
за кръстоносната войска, в случая – тази 
на херцог Робер Нормандски и граф 
Етиен Блоаски – „Тя (кръстоносната 
войска – б. м.) дотолкова нарастнала, че 
в нея се говорело на безкрайно много и 
различни езици и членовете й не мог-
ли да бъдат обхванати в една общност”. 
Това е така, защото „когато тази грамад-
на войска идвала от западните страни, 
по пътя мнозина всеки ден се стичали 
и се присъединявали към нея”. Все пак, 
изворът намеква, че той е бил впечат-
лен от личността на Пиер Отшелника, 
както това правели и другите водачи на 
кръстоносните армии.

Участието на българите в Първия 
кръстоносен поход се извършвало и по 
друг начин – в армията на византийския 
василевс. В съотвествие с обещаната 
помощ от провизии, снаряжение и вой-
ници, император Алексий І Комнин 
изпратил на помощ на кръстоносците 

при обсадата на Филомелион армия от 
40 000 войни. За целта „той събрал от 
пустинни и планински места, от край-
морски и вътрешни области, изобщо 
от цялото си обширно царство до че-
тиридесет хиляди туркопули, печенеги, 
кумани, българи и данайци, майстори в 
стреляне с лък, датчани, опитни в борба 
с двуостра секира, изгнаници гали, също 
така войска от наемници и хора от раз-
личен род.“ („Turcopolos, Pincenarios, 
Comanitas, Bulgaros, Danaosque arcu 
doctor et sagitta, Danaosque bipennium 
armatura dimicare peritissimos, Callos 
exsules, exercitum simul conductitium, 
populum diversi generis a desertis locis 
et montanis, a maritimis et insulis, ab 
omni scilicet regno suo spaciosissimo, ad 
quadraginta contarxit milia (IV, 40 – пре-
вод по ЛИБИ, 3, 162).

В този случай обаче, за разлика от 
предишния, доброволното участие на 
българите е неясно, а по-скоро е вслед-
ствие от военен набор, направен и във 
византийските провинции, населени с 
българи. 

Възможно е, обаче, въпреки запад-
ната инициатива и неразбирателства и 
откритата враждебност между българи-
те и кръстоносците, определени пред-
ставители на българската народност 
да не са останали безразлични към 
една кауза, чужда им до този момент. 
Участието на споменатия българин, а 
вероятно и на други, представя бълга-
рите в друга светлина, различна от об-
щоприетата. Участието, първоначално 
на отделни българи, увлечени в общия 
религиозен ентусиазъм, после – на во-
енния отряд с българи, а след това – и 
при повторното преминаване на кръс-
тоносците през българските земи по 
време на следващите два кръстоносни 
похода, изглежда, че е довело до попу-
ляризирането на идеята за освобожда-
ване на Светите земи сред българите 
и до увличането им в походите, а впо-
следствие – вероятно и в пилигримска-
та дейност, особено след образуването 
на Йерусалимското кралство. И тук 
бих искал да припомня още един факт, 
който е слабо разработен и почти не е 
дискутиран в българската историческа 
литература. В съчинението „Описание 
на светата земя”, написано от немския 
духовник Йохан от Вюрцбург, който 
през 1165 г. посетил Йерусалим, се спо-
менава за българите, които посещавали 
гроба Господен. Той ни дава и едно 
твърде любопитно сведение, което още 
не е намерило своя подобаващ отговор 
в българската медиевистика. Спорен 
него, една от многобройните църкви в 
Йерусалим е тази на българите (bulgari). 
Не е невъзможно този факт да е свър-
зан именно с връзката между българите 
и кръстоносното движение в края на XI 
и през XII в. nnDnn
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Възкресение Христово! Ве-
ликден! Няма християнин по 
света, който да не познава зна-

чението на това понятие. В известна 
степен то дори е „институционализи-
рано“, тъй като представлява един от 
стожерите на християнската религия. 
Без него идеята за Божия Син губи 
смисъла си, защото възкръсването от 
света на мъртвите не е по силите на 
обикновен човек. Ето защо Апостол 
Павел казва: „Ако Христос не е бил 
възкресен, то празна е нашата пропо-
вед, празна е и вашата вяра … вие сте 
още в греховете си“.

Библейските разкази говорят, че в 
последната седмица от живота на Исус 
са се случили едни от най-важните 
събития преди самото Възкресение. 
Това е т.нар. страстна седмица, защо-
то на старобългарски думата „страст“ 
означава „страдание“. Всеки от дните 
на тази седмица е изпълнен с опреде-
лени паметни случки. Ето защо всеки 
от дните е наречен Велик. Седмицата 
започва с Велики понеделник /Исус 
влиза в храма и изгонва търговците 
от него, след което изнася проповед 
до безплодната смоковница/, Вели-
ки вторник /Исус разказва притча за 
десетте мъдри девици, които очакват 
идването на Господа, а също и про-
рокува за бъдещето на Йерусалим/, 
Велика сряда /срещата с грешницата, 
предателството на Юда/, Велики чет-
въртък /Тайната вечеря, Исус казва 
на учениците си, че един от тях ще 
го предаде, Юда напуска вечерята/, 
Велики петък /наричан още Разпети 
петък – присъдата срещу Исус е про-
изнесена и сетне потвърдена от Пи-
лат, страданията на Исус и разпването 
му на кръста/, Велика събота /ден на 
оплакването и погребението на Исус, 

запечатването на гроба и поставянето 
на стража пред него/ и Велика неделя 
или Великден /Христовото Възкресе-
ние/.

Ако се вгледаме в еврейския ка-
лендар и традиции обаче, ни очакват 
изненади. Всъщност събитията не 
се случват в една календарна седми-
ца, а в две. Седмицата при евреите 
започва в нашата неделя и завършва 
в събота с шабат – деня, в който не 
се върши никаква работа. Защото е 
казано: „Господ освети седмия ден и 
го определи за почивка“. За евреите 
това е съботния ден. Следователно 
Възкресението, станало в неделя, е 
в първия работен ден на следващата 
седмица. Освен това, според еврей-
ския закон денят започва след залез 
слънце, т.е. това вече е следващия 
седмичен ден. Иначе казано е налице 
изместване на дните с един напред. 
И тук се сблъскваме с първите про-
тиворечия на древните редактори на 
евангелията. Според техните записи 
на евангелията на Матей, Марко и 
Лука, годишната Пасха /или Тайна-
та вечеря/ се чества от Исус вечерта 
преди деня на неговата екзекуция, т.е. 
– в четвъртък вечер. Именно тогава се 
осъществява и едно друго тайнство на 
християнството – т.нар. евхаристия – 
поделянето между учениците на хля-
ба и виното, като метафорични плът 
и кръв. Следователно според тримата 
евангелисти денят на Тайната вечеря 
е четвъртък. И именно след залеза на 
слънцето в четвъртък започва петна-
десетия ден на месец „нисан“ – това е 
първият ден на Пасхата или „Песах“ - 
петък. Този ден винаги е празничен и 
през него не се върши никаква рабо-
та. Но според евангелията именно в 
нощта преди този ден Исус е заловен 

или за… блестящото зрънце истина
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в Гетсиманската градина. На сутринта 
в петък е съден: „А когато се съмна, 
всички първосвещеници и стареи 
народни направиха съвещание про-
тив Исуса, за да го убият“ /Матей/ 
и сетне - екзекутиран, тъй като през 
следващия съботен ден той е в гроба, 
а в неделя сутринта възкръсва.

Четвъртият от евангелистите – 
Йоан, влиза в противоречие с пър-
вите трима. Той не говори въобще за 
пасхална трапеза в ритуалния смисъл 
на думата според иудейската религия. 
Според него Исус е заловен не в но-
щта на първия ден на „Песах“ – пет-
надесети „нисан“, а предния ден – си-
реч в сряда срещу четвъртък. Защото 
е написал: „Поведоха Иисуса от Ка-
иафа в преторията. Беше заран и те 
не влязоха в преторията, за да не се 
осквернят, та да могат да ядат пасха-
та“. Т.е. – намираме се в петъчната 
сутрин. И тъй като Тайната вечеря 
е един ден преди пасхалната вечер, 
то тя трябва да е била в сряда вечер-
та. Разминаването на дните в дати-
ровката на Тайната вечеря е един от 
най-трудните за решаване въпроси в 
новозаветния екзегезис. Труден, за-
щото с това се свързва и въпроса за 
деня на Христовата смърт. Нещо по-
вече – трудно може да се приеме, че в 
свещения и неработен първи ден на 
Песах, предназначен за религиозно 
„оттегляне“ от живота, ще може да се 
организира залавянето на Иисус /в 
него участват шестстотин легионери 
– ветерани, предвождани от трибун 
с ранг на консул, подкрепени от кон-
тингент от двеста левити, въоръжени 
от Синедриона!/, препирните с Пи-
лат, а също и самият съдебен процес. 
Дори Матей, Марко и Лука пишат: 
„… решиха в съвета да уловят Иисуса 
с измама и убият; но казваха: само не 
на празника, за да не стане смут у на-
рода…“. В своята „Пасхална хрони-
ка“ Аполинарий също свидетелства, 
че изпълнението на смъртна присъда 
в Йерусалим в свещения петнадесети 
ден на месец нисан би обругало наве-
черието на празника и би предизвика-
ло бунт. И още нещо много важно – 
според Закона Синедрионът може да 
бъде свикан само през деня и никога 
през нощта, „защото мракът уврежда 
преценките на човека“. А присъдата 
задължително се произнася само на 
следващия ден – нито по-рано, нито 
по-късно. Поради това законово из-
искване, закрепено в „Мишна“, „Си-
недрион“ и „Вавилонския Талмуд“, 
наказателен процес не може да започ-
ва в навечерието на религиозен праз-
ник, защото следващия ден е почивен 
и не може да се произнесе присъда. 
И още – на петнадесетия ден на ни-
сан, когато почивката е задължителна, 

няма начин Симон Киренеец да ми-
нава „на връщане от полето“, където 
се е трудил или да го накарат да носи 
кръста на Иисус, защото и това е вид 
работа. В същото време и според че-
тиримата евангелисти Иисус е съден и 
разпнат на кръста в петък, което само 
внася допълнително объркване. 

За момента на самото Възкресение 
евангелията твърдят, че двете жени –  
Мария Магдалена и Мария, сестрата 
на Елеазар, които са отишли да пома-
жат тялото в гроба, са били известени 
от Ангелите, че Иисус е възкръснал. 
Мъжът в бяло казва просто: „Няма Го 
тук“. Апостолът в „Коринтяни“ също 
казва, че: „…беше възкресен на тре-
тия ден“, сиреч – гробът Му е празен.

Празният гроб има само три въз-
можни обяснения. Първо – че учени-
ците на Иисус са откраднали тялото 
му. Това е неправдоподобно, тъй 
като непосредствено след екзекуцията 
всички са изплашени и се укриват от 
евреите. Нещо повече – гробът е ох-
раняван от римляните и дори и да са 
искали да вземат тялото, това би било 
невъзможно. От друга страна, първос-
вещениците вероятно биха платили 
солидна сума, ако можеха да докажат, 
че тялото е откраднато, тъй като това 
би им помогнало за компрометиране 
на християнството.

Второ – противниците на Хрис-
тос биха могли да преместят тялото 
на Иисус. Това също е нелогично, 
тъй като ако го бяха извършили, фа-
ктът на празната гробница само би 
утвърдил слуховете за възкресението 
и затвърдил християнската религия.  
А ако противниците на Христос биха 
могли да покажат публично тялото на 
Месията, то неговата Църква би била 
опозорена, тъй като възкресението не 
би било факт. Значи – противниците 
на новата религия също не са съпри-
частни към празния гроб.

Остава третия възможен вариант, 
обясняващ празната гробница, кой-
то е възприет от отците на ранното 
християнство и е приеман и до днес 
– Иисус е възкръснал. Разбира се, 
това не е възможно да се осъществи 
физически. Поради това някои авто-
ри възприемат хипотезата, че Иисус 
не е умрял на кръста, а е бил упоен и 
впоследствие се е съвзел в гробницата 
и е излязъл от нея. Други смятат, че 
костите му все още са някъде в 
земите на Палестина. 

Има и трета, още по-
странна версия. През 362 
година император Юлиан 
пристига в Антиохия и се 
подготвя за войната си срещу 
Персия. Точно по същото време той 

прогласява публично, че ще извърши 
една специална ексхумация, поради 
което привържениците на християн-
ството му отправят сериозни заплахи: 
„Нашите стрели ще пронижат цел-
та…Как сега ще възправиш ти срещу 
персите?“ – питат те. През август 362 
г., императорът научава, че в Макрон, 
Самария, евреите от някаква секта /ве-
роятно – евреите – зилоти/ идват на 
поклонение пред някакъв гроб, за да 
„възвеличават като бог“ един „мърт-
вец, който бил възкръснал“. Юлиан 
веднага разбира, че не се касае за гро-
ба на Йоан Кръстител, тъй като той 
не е смятан за бог, не е възкръсвал, а 
и главата му е отделена от тялото, а 
трупа е погребан в Севастия. Импе-
раторът веднага разбира, че евреите-
сектанти се кланят пред гробницата 
на Иисус. Допълнително  подразнен 
от техните нападки, Юлиан се разпо-
режда да отворят гроба, да изгорят ос-
танките и да ги разпръснат по вятъра. 
Като извършва това светотатство, им-
ператорът само ускорява своята смърт 
– на следващата година е пронизан от 
копие при странни и неизяснени об-
стоятелства.

Виждаме, че библейските легенди 
и действителността за Възкресението 
често си противоречат, като съдържат 
в себе си много неясни моменти. Но, в 
края на краищата, какво значение има 
къде точно се крие блестящото зрън-
це истина? Щом милиони хора вярват 
в нещо, общата им идея и акумулира-
на енергия го превръщат в реалност. 
Така се създава вярата. Вярата във 
всяко добро дело, вярата в стожерите 
на християнството, в човекоугодната 
идея за Спасението. Защото, ако я 
нямаше мъченическата смърт на Спа-
сителя, ако го нямаше Възкресението, 
то Бог нямаше да изпрати Своя Син, 
който да се превърне в наш Спасител. 
И без Христовото Възкресение няма-
ше да можем да повярваме, че спасе-
нието ни е завършено!
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Астрологията се състои от две части – изчис-
лителна и тълкувателна. Изчислителната 
част я подготвят астрономите, астрофизи-

ците и математиците. Те съставят Ефемеридите 
или таблиците, в които са показани всички пара-
метри от движението на планетите от Слънчевата 
система, както и неподвижните звезди. Точността, 
с която е показано това движение, е час, минута, 
секунда. Десети, стотни или хилядни от секунда-
та в астрономичните таблици не се отбелязват. В 
практически план те нямат и абсолютно никакво 
значение, въпреки че думите ми биха скандали-
зирали някой дървен философ, за когото всеки 
полъх на „колебание на земната ос“ обещава ка-
таклизъм. В случая бих попитала: някой, някъ-
де на планетата Земя дали е получил часа си на 
раждане, в който да са отбелязани и хилядните от 
секундата? Не че стандартните ръчни или стенни 
часовници отчитат хилядна от секундата. Но знае 
ли човек, човечеството се развива и както е тръг-
нало, в един момент може всяка родилна зала да 
бъде оборудвана с атомен хронометър. Така е на 
теория. На практика всички промени в земното 
денонощие, които не достигнат до интервала, се-
кунда не намират отражение в Ефемеридите. 

За всеки, който се занимава задълбочено с ас-
трология, без значение дали е в групата на профе-
сионалистите или на любителите, е ясно, че няма 
истинска астрология без хороскоп. Тук е мястото 
да обясня какво означава понятието, което мнози-
на използват, без да знаят смисъла му, казвайки, че 
искат един хороскоп. 

Хороскопът е пълно, точно, графично и сим-
волично изображение на небесната сфера със 
Слънцето, Луната и планетите, намиращи се в два-
надесетте зодиакални сектора или знака, наречени 
домове, в точно определено време, на точно опре-
делено място или част от земната повърхност. 

В хороскопа освен домовете и планетите се из-
образяват и лунните възли, фиксираните звезди, 
аспектите и основните точки на осите, асцедент-
десцедент, медиум-цели, имум-цели, или по-про-
стичко казано хоризонтът и меридианът.

Хороскопът е небесната карта, която определя 
потенциалните характеристики на всеки от нас, за-
ложени в мига на раждането на индивида, в точно 
определено време и място на планетата Земя. Тази 

небесна или звездна карта се нарича още рождена 
карта, радикс, радикална карта, натална карта. За 
да бъде изготвена, са необходими дата, час и място 
на раждане, а също така точна географска ширина 
и дължина на родното място.

Когато часът на раждане не е сигурен, препо-
ръчвам да не рискувате да правите хороскоп по 
време, посочено от майката или бащата, което 
може изобщо да не отговаря на истината. По-
добре изгответе по-опростен хороскоп, без да 
определяте асцедента. Така, въпреки липсващата 
информация, няма да допуснете грешки, които 
водят до сериозни и фатални неточности и могат 
да объркат изцяло нечий живот.

Нека обясня отново - хороскопът е кодирана 
графична схема - носител на информация, нито 
повече, нито по-малко. Необходимо е нещата да 
се наричат с истинските им имена, защото и тер-
минологията в астрологията е претърпяла много-
вековно развитие. Хороскопът, както всяко друго 
натрупващо се знание, е минал през различни 
форми на графично развитие и оформление. От 
линеен - в древен Египет, през квадратен или пра-
воъгълен в Елада, до кръгъл, който използваме и 
днес.

Огромна е групата от хора по света, нарича-
щи себе си астролози, които развиват знанията 
си единствено върху положението на Слънцето в 
даден знак от зодиака и на тази основа създават 
прогнозите, познати ни от вестниците и списани-
ята. Важно е да се знае, че това са общи и обобще-
ни прогнози за отделния индивид, защото в тях 
не се включва влиянието на останалите девет пла-
нети и положението им в домовете на хороскопа, 
които са неповторими за всеки човек.

Приемайки, че човекът е уникално творение 
на Създателя, ще е грешка да приемаме Слънче-
вия знак за водещ, въпреки че той дава определе-
ни характеристики за хората, родени под негово 
влияние и обобщени за отделните зодиакални 
знаци. 

Същинският, индивидуален хороскоп е непов-
торим като самият човек. Няма два изцяло еднакви 
хороскопа, тъй както не съществуват две еднакви 
човешки същества, даже и ако са еднояйчни близ-
наци, родени през няколко минути.  nnDnn

ХОРОСКОП
Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà – Àëåíà DTJ

ВСЕЛЕНАВСЕЛЕНА
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В рамките на инициативата „На-прави добро”, започната в края 
на 2012 г. деца от семейства с 

ниски доходи от икономически засег-
натите райони на страната получават 
безплатен преглед и консултация от 
офталмолог, а при нужда от корекция 
на зрението  безплатни очила, изра-
ботени по индивидуална рецепта. 
Вдъхновена от еврейската ценност, че 
всички сме отговорни не само за себе 
си, но и един за друг, екипът на „На-
прави добро“ от лекари и доброволци 
посещава различно населено място в 
страната поне веднъж месечно.

Скрининговото изследване на дет-
ското очно здраве цели да идентифи-
цира деца със зрителни проблеми или 
заболявания, които водят до намалена 
зрителна острота. Прегледите трябва 
да започнат във възможно най-ранна 
възраст и спокойно могат да се про-
веждат в детската градина или учили-
ще. Препоръчително е зрението да се 
изследва при всеки профилактичен 
преглед от общо практикуващия ле-
кар.

Чрез скрининг на зрението се ус-
тановяват отклонения в рефракцията, 
страбизъм (кривогледство) други на-
следствени или придобити проблеми 
със зрението и основно амблиопия 
(мързеливо око), дават се насоки за 
своевременно лечение и се предо-
твратяват възможните негативни по-
следици.

Тъй като засяга голям процент 

от децата (4-5%) и може да бъде из-
лекувано, когато е диагностицирано 
навреме, мързеливото око е болест с 
огромно значение за общественото 
здраве. Характерно за заболяването 
е, че може да няма ясно забележими 
симптоми. Затова трябва задължител-
но да се правят профилактични очни 
прегледи и да се започне своевремен-
но правилно лечение. За съжаление 
в България не съществува програма 
за скрининг на очното здраве. Спо-
ред данните, събрани при предишно 
проучване на екипа, 90.6% от децата 
на възраст между 6 и 12 години ни-
кога не са били преглеждани от оф-
талмолог.

Мързеливото око е сред най-често 
срещаните причини за предотврати-
ма слепота при децата. Обикновено 
засяга зрението на едното око, което 
е с нормална анатомична структура. 
Най-честите причини за развиване на 
амблиопия са проблеми с рефракция-
та и далекогледството, които не са ко-
ригирани навреме и могат да доведат 
до намалено зрение или дори слепота. 
От изключително значение е възмож-
но най-рано да се започне правилно 
лечение, като най-задоволителни са 
резултатите при деца до осемгодиш-
на възраст. Според някои специали-
сти обаче, зрителната острота може 
да бъде подобрена до навършване на 
12 години.Лечението на мързеливото 
око продължава между 6 и 12 месеца. 
То включва корекция на рефракция-
та, закриване на едното око с лепен-

ка и очни упражнения. Лечението на 
едно дете с амблиопия струва около 
530 лева за период от 6 месеца (цената 
включва само разходите за превръзка 
и провеждане на упражнения в бол-
нична среда), докато средният разход 
за очен преглед по проекта на едно 
дете е само 12 лева (в тях са включени 
всички разходи: транспорт на екипа 
и оборудването, консумативи, очила 
и др.). Общата стойност на проекта 
до момента е 36204 лева. В рамките на 
инициативата досега са прегледани 
3017 деца от областите Видин, Мон-
тана, Враца, Кюстендил и Пловдив и 
са дарени 302 чифта очила.

Проектът „Направи добро“ пред-
лага икономически ефективен и уни-
кален модел за ранна диагностика и 
лечение на очни заболявания сред 
децата. Той довежда очните специа-
листи в училищата на децата, където 
на място се извършва обстоен оф-
талмологчен преглед, а при нужда се 
предписват и очила.

Липсата на национална скринин-
гова програма в България е сред глав-
ните причини за късно диагностици-
ране на лечими очни заболявания. 
Скрининговите програми ефективно 
диагностициратрефракционни ано-
малии и по този начин предотвра-
тяват развитието на мързеливо око. 
„Направи добре“ може да бъде из-
ползван като платформа за бъдещо 
основаване на национална програма 
за детски очен скрининг в България.

Цената на детското 
очно здраве в България

Ä-ð Àëåêñàíäúð Îñêàðå 
главен асистент към Катедра по Офталмология на МУ - София и лекар в Детско очно 
отделение на Очна Клиника към УМБАЛ “Александровска”

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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