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Високоуважаеми Рицари и ДамиВисокоуважаеми Рицари и Дами
Многоуважаеми Рицари и ДамиМногоуважаеми Рицари и Дами
Благородни Рицари и ДамиБлагородни Рицари и Дами

Годината е към своя край и това кара все-
ки от нас да направи своята равносметка 
за постигнатото през нея. Велик При-

орат България с чест приключва усилната и 
знаменателна за неговото развитие  2018-та. 
По целия свят всички Тамплиери с различни 
инициативи отбелязаха 900 годишнината от 
създаването на Тамплиерския Орден. Българ-
ските Рицари заедно с Националната поща , 
издадоха пощенска марка с Рицари- конници 
и емблематичния символ  ,,двама на кон”. С 
помощта на  ,,Монетния двор” към Българска 
народна банка изработихме уникални медали-
монети, пресъздаващи първите 9 Рицари, ос-
нователи на нашия Орден. В редица градове 
на страната  множество Командерии поставиха 
на най-оживените места възпоменателни пло-
чи с метални барелефи, отбелязващи тази бе-
лежита годишнина. В процес на изработване е 
камбана, украсена с логото на Ордена и него-
вия девиз ,,Non Nobis Domine Non Nobis Sed 
Nomine tuo da Gloriam”, която ще бъде монти-
рана в местността „Камбаните”.  На 18 август 
с пищен ритуал в град Шумен пред паметника 
на ,,Основателите на България”отпразнувахме  
нашия 10-и рожден ден.  Двата ни годишни 
Конвента бяха уважени от над  60 гости- Рица-
ри от други Велики Приорати. По решение на 
Великия съвет на Велик Приорат България се 
учреди, изработи и  патентова награда на име-
то на нашия незабравим Брат и Велик Церемо-
ниалмайстор, Андрей Баташов. Колко много 
неща направихме заедно, колко много имаме 
още да работим в името на Ордена и в просла-
ва на Господ Бог.
Не нам Господи не нам, на Твоето име дай 

слава…

 nnDnnnnDnn

 генерал-майор (о.р.) акад. Румен Ралчев
Член на Великия Магистрален Съвет на Ордена
Носител на Великия Кръст на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България
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В края на лятото по покана на Ве-
ликият Приор на Велик Приорат 
България акад. Ген.м-р (о.р.) Ру-

мен Ралчев на официално посещение у 
нас пристигна Севастийският архиепис-
коп Теодосий от Православната църква. 

Той беше приет от заместник пред-
седателя на народното събрание Емил 
христов и председателят на комисията по 
вероизповеданията на народното събра-
ние Красимир Велчев. 

В израз на одобрение и възхищение 
за дългогодишната, неуморна работа за 
обединение и защита на правата и под-
помагане на множеството християни в 
Светите земи, Севастийският архиепис-
коп Теодосий от Православната църква 
на Йерусалим беше удостоен с почетен 
медал „900 години Орден на рицарите 
на Храма“ на Велик Приорат България. 
 nnDnn

Посещение на Севастийския 
архиепископ Теодосий от 
Православната църква на 
Йерусалим в България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Есенен турнир по 
стрелба на Велик 
Приорат България

На 13 октомври 2018 година 
в София се проведе шести-
ят поред турнир по стрелба, 

организиран от Велик Приорат Бъл-
гария. Право на участие в състезание-
то имаха Рицари, Дами и Постуланти 
от Командериите, а също и членове 
на техните семейства, съмишленици 
и приятели. Единственото ограниче-
ние беше за състезателите по спортна 
стрелба.

Домакини на турнира бяха две от 
софийските Командерии – „Св. Ар-
хангел Михаил“ и „Света София“. В 
организацията се включиха и предста-
вители на организационната комисия 
при Велик Приорат България. За гла-
вен съдия на турнира беше определен 
Брат Стоян Карчинов – Рицар от Ко-
мандерия „Св. Архангел Михаил“.

Състезателите се събраха в ранния 
предиобед на стрелбищния комплекс 
на стадион „Герена“. Великият При-
ор на Велик Приорат България – ген. 
м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев откри 
турнира, като поздрави състезателите 
и им пожела успешна стрелба. След 
това се проведе задължителния за та-
кива мероприятия инструктаж относ-
но мерките за безопасност, условията 
по регламента, оръжието, броя на 
патроните и изстрелите, а също и за 
начина на отчитане на резултатите. 

Всеки от участниците имаше пра-
во на три пробни изстрела, след кои-
то – на две серии по пет зачетни. Ми-
шената беше стандартната Мишена 
№4, а дистанцията, според регламен-
та – 10 метра.

Стрелбата започна навреме. За 
бързото й протичане изигра роля фа-
кта, че стрелбището разполага с два 

тира, всеки от които – с по три кори-
дора за стрелба. Собствениците бяха 
осигурили нужните за целта инструк-
тори и експедитивност при снабдява-
нето с оръжие, антифони, патрони 
и мишени. Зад състезателите стояха 
опитни инструктори от стрелковия 
клуб. Те оказваха нужната методиче-
ска помощ на участниците, които ня-
маха необходимия опит.
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Отчитането на резултатите се осъ-
ществяваше по брой събрани точки от 
десетте зачетни изстрела. При равен 
брой точки на двама или повече състе-
затели, предимство имаше този, който 
имаше повече десетки. При равен брой 
точки и десетки, според регламента на 
турнира, победител беше този, който е 
направил по-малка стрелкова група. 

Пак според условията на регламен-
та, класирането беше в две категории: 
„Мъже“ и „Жени“. За всяка категория 
бяха предвидени три медала – златен, 
сребърен и бронзов, а носителят на злат-
ния медал получаваше и специално из-
работена купа. За всеки от участниците 
в състезанието бяха предвидени цветни 
грамоти за участие. А те не бяха малко – 
за да премерят сили в надпреварата с пис-
толет се явиха около 40 участници.

Съдийската комисия отчиташе сво-
евременно резултатите, непосредствено 
след постъпването на простреляните ми-
шени. Това създаде допълнителна екс-
педитивност в цялото състезание и даде 
възможност да се следят междинните ре-
зултати в класирането.

Крайното  класиране при мъжете 
беше, както следва: първо място – Вла-
дислав Димитров с 96 точки /6 десетки/, 
второ място – Добрин Сотиров с 94 точ-
ки /7 десетки/, трето място – Милен Си-
мов с 93 точки /5 десетки/. При жените 
класирането беше: първо място – Симо-
на Петрова – 94 точки /6 десетки/, второ 
място – Албена Манолова със 77 точки 
/4 десетки/ и трето място – Петя Марко-
ва със 75 точки /1 десетка/.

В края на турнира бяха раздадени и 
наградите на победителите – медали и 
грамоти за участие. и купа. Наградите 
бяха връчени от Великия Приор на Ве-
лик Приорат България България – ген. 
м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев и от Пред-
седателя на турнира – Светозар Стефа-
нов. Участниците си направиха обща 
снимка.

Слез закриването на мероприятието 
се проведе братска агапа в ресторанта на 
стадион „Герена“. Присъстващите имаха 
възможност за разговори относно орга-
низацията на състезанието и обмениха 
идеи за следващия му кръг. Безпроблем-
ното приключване на турнира, добрата 
организация, топлото есенно време и 
слънцето бяха предпоставка за настрое-
нието на всички участници.  nnDnn

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Мариана Манева е родена 
в гр. Габрово през 1988 г. 
Член е на Съюза на бъл-

гарските художници секция Резба. 
Творческите и търсения са в облас-
тта на съвременната скулптурата и 
дърворезба. Основния пластичен 
материал с който работи е дървото, 
като изважда на преден план негова-
та характеристика и структура. Често 
в работите и присъстват подчертано 
цветни решения, както и комбинация 
на дърво с различни материали, като 
камък и метал. 

  Любовта към дървения матери-
ал и неговата топлина се заражда още 
в Трявна, където Мариана завършва 
средното си образование в учили-
щето за приложни изкуства. Съвсем 
естествено тя продължава развитието 
си в единственото висше учебно за-
ведение у нас, което предлага образо-
вание по Дърворезба - Националната 
Художествена академия, където през 
2013 г. защитава магистърска степен. 
Към настоящия момент пише доктор-
ска дисертация към същата специал-
ност; работи като артист на свободна 
практика, преподава рисуване в На-
ционална Априловска гимназия и e 
главен уредник в ХГ „Христо Цокев” 
гр. Габрово. През последните 10 го-
дини участва в множество колективни 
изложби и конкурси, четири скулп-
турни симпозиума и е част в няколко 
творчески групи. 

  Идеята за изработка на Св. прес-
тол не идва случайно, а е в резултат 
на художествен опит в една по-специ-
фична област в изкуството – изграж-
дане на интериорното пространство 
на православния храм. Зад гърба на 
младата художничка вече стои реа-
лизиран един проект за иконостас 
в параклис „Св. Иван Рилски Чудо-
творец” към Българска православна 
църква „Св. Архангел Михал и Гавра-
ил”, гр. Хага, кралство Нидерландия. 

  За идеята и творческия процес 
Мариана Манева споделя: „Изработ-

Мариана Манева е авторът на новия 
Св. престол в тамплиерския храм 
„Свети Йоан Кръстител” гр. София

ването на Св. престол е изключително 
предизвикателство за всеки художник, 
който се е сблъсквал с  устройството 
на православния храм. Това е място-
то където се съхранява най-голямата 
светиня на храма – Св. мощи. Без тях 
не би могла да се извърши Св. Литур-
гия. 

  Св. престол в тамплиерския храм 
„Свети Йоан Кръстител” е изцяло съ-
образен със заобикалящото го прос-
транство. Идеята за него е повлияна 
от каменния престол в манастира Св. 
Йоан Богослов” в Земен и от стари-
те оброчни кръстове по българските 

земи. Със своята форма действа като 
силен пластичен акцент. Силуета на-
подобява рамо на  кръст, който сякаш 
излиза от земята и понася тежестта на 
плота.  Направен от цяло парче дъ-
бово дърво, което е подбрано специ-
ално в основата е вградена мраморна 
кутия, където са положени Св. мощи. 
На лицето е изобразен тамплиерски, 
кръст, който е подчертан с червен 
цвят.  Плота е съчетание е от дъб и 
бял мрамор. На него е изписано съ-
кратено на латински  nnDnn е изпи-
сан великия завет на тамплиерите: Не 
нам, Господи, не нам, а на Твоето име 
дай слава!  nnDnn

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 9 ноември 2018 година 
една мечта на Рицарите там-
плиери от Велик Приорат 

България се превърна в реалност. 
След години на предварителна под-
готовка, усилена работа и много про-
ведени разговори и срещи, органи-
зирани от Великия Приор на Велик 
Приорат България – ген. м-р /о. р. / 
акад. Румен Ралчев, стана факт пър-
вата тамплиерска църква в България, 
носеща името „Свети Йоан Кръсти-
тел“. За това беше взето и съответ-
ното решение на Великия Съвет на 
Велик Приорат България, което беше 
материализирано с освещаването на 
църквата. 

С безрезервната помощ и под-
крепа на Митрополита на Велестино 
– Негово Преосвещенство Дамаскин, 
с богоугодното съдействие на архи-
епископа на Севастия – Теодосий /
известен в Палестина и Йерусалим 

като Аталлах Хана/и Архимандрит 
Филарет отАтина се стигна до създа-
ването на църквата. Тя беше осветена 
с благословията на Митрополита на 
Велестино – Негово Преосвещенство 
Дамаскин и група православни свеще-
ници. 

Църквата отговаря на всички ка-
нонически изисквания на правосла-
вието. Митрополитът на Велестино 
– Негово Преосвещенство Дамаскин 
издаде специално удостоверение за 
светия Антиминс – парчето плат, 
върху което се извършва евхаристия-
та. . В удостоверението, подписано от 
Митрополита в Атина на 17 октомври 
2018 година е потвърдено, че Светия 
Антиминс е благословение на храм 
„Св.  Йоан Кръстител“ и в храма мо-
гат да се извършват богослужения по 
каноните на Светото Православие. 

Храмът има специално изработен 

престол от едно единствено корени-
ще на орех.  В него са вградени мощи 
на св. Киприян, донесени специално 
за случая като подарък от Атон. В 
църквата се съхраняват и други мощи 
и благословия, донесени лично от 
Севастийския Архиепископ Аталлах 
Хана. Това са: камък от Гроба Гос-
поден, свети мощи на Св. Теодосий, 
на Св. Георги, на Св. Сава, на Св. Ди-
митър. Безценна света реликва и бла-
гословия е малко парченце – част от 
Кръста Господен, също донесено от 
Архиепископ Теодосий направо от 
Йерусалим. 

На сюблимния момент на освеща-
ването на църквата присъстваха освен 
православните свещеници, още и 
представители на Ордена на рицари-
те тамплиери на Йерусалим - Велик 
Приорат България, а също и множе-
ство чуждестранни гости и членове 
на Ордена. Сред тях бяха Великият 

Първа тамплиерска църква 
„Свети Йоан Кръстител“

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Приор на Русия – Александър Ша-
равин, Великият Приор на Сърбия 
– Драгутин Загорац, Великият При-
ор на Германия – Герд Швагер, заед-
но с Великия Приор-Емеритус Елке 
Брунс. Магистралните офицери бяха 
представени от Великия Маршал Пе-
тър Борачев, Генералния Канцлер на 
OSMTH – Дейл Старкс. Събитието 
беше уважено и от Великия Командер 
на OSMTH – Джон Маклийн. При-
състваха и Рицари и Дами от Ордена 
в България, водени от Великия При-
ор на Велик Приорат България – ген. 
м-р /о. р. / акад. Румен Ралчев. 

В края на церемонията по освеща-
ването на църквата, Великият Приор 
на ВП България благодари на всички 
присъстващи, като им пожела здраве 
и успех по пътя на рицарството, за 
прослава на християнските ценности 
и утвърждаване на мостовете между 
различните религии.  nnDnn

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 10 ноември 2018 год. се 
проведе поредният Велик 
Съвет на Велик Приорат 

България. Присъстващите се събраха 
в зала „Мадара“ на столичния хотел 
„Маринела“. Според Правилника и 
Устава на ВП България право на учас-
тие в Съвета имат членовете на Вър-
ховния Съвет, Великите Офицери и 
Командерите на Командерии. 

В залата присъстваха повече от 
половината Командери с право на 
глас и Съветът събра нужния кворум 
за взимане на валидни решения.

Дневният ред включваше инфор-
мация от Великия Приор на Велик 
Приорат България – ген. м-р. /о.р./ 
акад. Румен Ралчев за организацията 
и освещаването на бъдещата тампли-
ерска църква „Св. Йоан Кръстител“. 
Присъстващите гласуваха единодуш-
но за идеята.

Работата продължи с информация 
от Председателя на Комисията по на-
гради и хералдика на Велик Приорат 
България – Брат Иван Бърнев за пред-
ложените награди за чуждестранните 
гости – участници в XXVII Конвент 
на ВП България – удостояването със 
званието „Рицар на Велик Приорат 
България“ на Драгутин Загорац – Ве-
лик Приор на Велик Приорат Сърбия 
и с най-високата награда на ВП Бълга-
рия – Кръст за доблест I степен – Ко-
мандор на Кръста – на Джон Маклейн 
– Велик Командер на OSMTH. В 
предложението на Комисията беше 
включено и издигането на сестра Янка 
Такева в степен II – Велик Офицер на 
Храма. Командерите гласуваха едино-
душно и трите предложения.

След това бяха обсъдени няколко 
организационни въпроса, касаещи 
оперативната дейност на Великия 
Приорат. Важно място сред тях зае 
дискусията относно учредяването на 
награда в памет на Брат Асен Янев, 
наречена „Първият Рицар“. Беше ре-
шено тя да се връчва на всеки Проле-
тен Конвент на Велик Приорат Бъл-
гария.

Великият Секретар – Брат Свето-
зар Стефанов представи справки за 
отчитането на членския внос по Ко-
мандерии, за участието в предстоящ-
ия XXVII Конвент и кандидатурите 
от всяка Командерия за аколада, ста-
тистика на инвеститурите за послед-
ните три години и за организацията 
на Коледния благотворителен „Бал 
на рицарите 2018“.

Великият Приор на Велик Прио-
рат България – ген. м-р. /о.р./ акад. 
Румен Ралчев докладва постъпило-
то предложение за удостояване със 
званието „Рицар на 2018 година“ на 
Минчо Коларски – за неговите за-
слуги и дейност в полза на хората с 
увреждания. Великият Секретар про-
чете кратка биографична справка за 
Минчо Коралски.

Брат Панчо Радев – Велик Арби-
тър на Велик Приорат България из-
несе информация относно патентова-
нето на наградата на името на Андрей 
Баташов.

След изчерпването на всички въ-
проси по дневния ред, дискусиите и 
гласуванията, Великият Съвет беше 
закрит.  nnDnn

Велик Съвет на 
Велик Приорат България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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На 10 ноември 2018 г., събо-
та, в  хотел “Маринела” в 
София,  Орденът на рица-

рите тамплиери на Йерусалим, Велик 
Приорат България проведе прескон-
ференция по повод  провеждането на 
ХХVII  есенен конвент.

В пресконференцията взеха  учас-
тие Негово Превъзходителство Вели-
кият Приор на Велик Приорат Бълга-
рия ген. м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев, 
гости на Конвента от Великобрита-
ния, САЩ в лицето на Великия Ко-
мандер на OSMTH Джордж Маклийн 
и Великия Канцлер на OSMTH Дейл 
Старкс, Великият Приор на Сърбия 
Драгутин Загорац, Великият Приор 
на Германия Герд Швагер, Великият 
Приор – Емеритус на Германия Елке 
Брунс, от Македония – Антон Кайта-
жи, Великият Приор на Русия – Алек-
сандър Шаравин, Великите Офицери 
на Велик Приорат България, Коман-
дерите на Командерии, както и канди-
дати за Рицари и Дами.

Всеки от присъстващите отговори 
на зададените от медиите въпроси и 
всички изразиха задоволството си, че 
в светлината на честванията на 900-та 
годишнина на Ордена и 10 годишния 
юбилей на Велик Приорат България, 
Орденът на рицарите тамплиери на 
Йерусалим се отваря за обединение 
на всички християни по света в израз 
на желанието им да направят заедно 
нашият свят едно по-добро място на 
мир и разбирателство. nnDnn

Пресконференция 
на ВП България 
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

На 10 ноември 2018 год. в Со-
фия се проведе XXVII есенен 
Конвент на Велик Приорат 

България.

В него взеха участие освен Рица-
рите, Дамите и Постулантите на Ве-
ликия Приорат, също и множество 
чуждестранни делегации и гости. Сред 
тях бяха ръководителят на делегацията 
на Велик Приорат Русия – Великият 
Приор Александър Шаравин, ръково-
дителят на делегацията на Велик При-
орат Сърбия – Великият Приор Драгу-
тин Загорац, заедно Рицари и Дами от 
Сърбия, ръководителят на делегацията 
на Велик Приорат Германия – Велики-
ят Приор Герд Швагер, придружен от 
Елке Брунс – Велик Приор – Емери-
тус на Велик Приорат Германия.

Участие в Конвента взеха и Вели-
кият Маршал – Петър Борачев и Ге-
нералният Канцлер на OSMTH – Дейл 
Старкс, който пристигна специално за 
събитието от САЩ.

Изключителна чест за Велик При-
орат България беше присъствието на 

Великия Командер на OSMTH – Джон 
Маклейн. Всичко това превърна ВП 
България в международно събитие с 
участници от седем държави. 

Голямата зала на столичния хо-
тел „Маринела“ прие участниците в 
Конвента. Братята и Сестрите от Ко-
мандериите-домакини - „Княз Борис 
I“ с Командер Рицаря Петър Спасов 
и „Света София“ с Командер Рицаря 
Борис Начев, а също и членовете  на 
Организационната Комисия с пред-
седател – Брат Димитър Владимиров, 
бяха създали перфектна предварител-
на организация на събитието. Залата 
беше украсена с хоругвите на Коман-
дериите, по стените имаше изображе-
ния с рицарска тематика, а в центъра 
на залата, пред квадрата на Рицарите и 
Дамите грееше тамплиерският кръст, 
бродиран върху специалния за целта 
килим.

Точно в уречения час в залата на 
Конвента церемониално беше внесен 
благодатния огън. От неговия пламък 
трима от членовете на Върховния Съ-
вет на ВП България запалиха всички 

ритуални свещи.

В залата заеха местата си гостите, 
последвани от Постулантите, Рицари-
те и Дамите на Велик Приорат Бъл-
гария. След тях тържествено влязоха 
знаменосците със знамената на Ко-
мандериите и се построиха в каре пред 
квадрата на Рицарите. В следващите 
минути, придружен от специална про-
цесия – Великият Церемониалмай-
стор, Адютанта с меча, знамето босан 
и знамето на ВП България в залата 
влезе Великият Приор – ген. м-р /о.р./ 
акад. Румен Ралчев. Четирима от стра-
жниците бяха направили церемониал-
на равностранна пирамида с мечовете 
си над него.

Великият Приор застана в центъ-
ра на кръга и тържествено благослови 
двата фланга със знамената на Коман-
дериите. После посрещна чуждестран-
ните гости – Великите Приори на гос-
туващите Велики Приорати.

Конвентът беше открит с молитва 
от капелана – Брат отец Тодор. След 
това беше отдадена почит към почи-

ХХVІІ Конвент 
на ВП България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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налите Братя и Сестри от Великия 
Приорат.

Дамата – Сестра Гергана Николае-
ва поздрави присъстващите с оперно 
изпълнение.

Текущата работа започна с инфор-
мация за дейността на Ордена, изнесе-
на от Великия Приор. 

След това настъпи най-върнуваща-
та част от дневния ред – инвеститурата 
на новите Рицари и Дами на великия 
Приорат. Пред Великия Приор в полу-
кръг се подредиха кандидатите от раз-
личните Командерии. Присъстваха и 
Постуланти – кандидати за Рицари от 
бъдещата Командерия в Скопие в със-
тава на менторската единица Македо-
ния. Един по един те преминаха през 
Аколадата и получиха символите на 
рицарството – бялата мантия с черве-
ния кръст, а също и металния тампли-
ерски кръст на червено-черна лента. 
Отец Тодор благослови всеки от но-
вопосветените. В края присъстващите 
поздравиха новите Братя и Сестри със 
ставане на крака и аплодисменти.

Работата на Конвента продължи 
с издигане в степен III - Командер 
на Храма. С тази чест бяха удостоени 
Сестра Ана Попова и Братята Стоян 
Карчинов, Димитър Стоянов, Петър 
Димитров и Спас Киричев и Антон 
Кайтажи – рицар от бъдещата Коман-
дерия в Скопие. Те положиха клетва за 
вярност към Ордена и Великия Приор 
и преминаха през специален ритуал 
за издигане в степен. След това нови-
те Командери на Храма получиха ко-
мандерските си мантии и тамплиерски 
кръстове. Продължението на тазичаст 
от ритуала беше назначаването на два-
ма от братята – Петър Димитров – за 
Командер на Командерия „Св. Йоан 
Кръстител“ и Антон Кайтажи – за Ко-
мандер на бъдещата Командерия „Св. 
Арх. Михаил“ в Скопие.

Една от най-значимите задачи в ра-
ботата на Конвента беше посвещава-
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нето на новата Командерия в Скопие. 
Великият Секретар – Брат Светозар 
Стефанов прочете Указа на Великия 
Приор за нейното създаване. Пред 
всички излязоха Братята и Сестри-
те от Командерията, предвождани от 
нейния Командер. Пред тях Великият 
Приор извърши специалния ритуал 
със светена вода от река Йордан, пръст 
от Елеонския хълм и сол. Символич-
но беше запалена свещта на новата 
Командерия. Ритуалът продължи с ос-
вещаване на знамето на Командерията 
и на меча. Командер Антон Кайтажи 
получи символите на новата тампли-
ерска структура. Накрая отец Тодор 
благослови всички.

Работата на Конвента продължи с 
издигане на Дама във II степен – Велик 
Офицер на Храма. Сестра Янка Такева 
беше удостоена с тази чест за нейните 
заслуги и помощ в осъществяването на 
мероприятията на Великия Приорат. 
Тя положи клетва на Велик Офицер 
и получи символите на новата си сте-
пен.

В края на работата на Конвента 
бяха раздадени присъдените награди 
на присъстващите чуждестранни гос-
ти. С плакет „900 години Орден на 
тамплиерите“ беше награжден Алек-
сандър Шаравин – Велик Приор на 
Велик Приорат Русия. С почетен медал 
„900 години Орден Рицари на Храма“ 
бяха наградени Милан Лайхнер - За-
местник Велик Приор на Велик При-
орат Сърбия, Желимир Куколя, Зоран 
Радоман - Заместник Велик Приор на 
Велик Приорат Сърбия, Елке Брунс – 
Велик Приор-емеритус на Велик При-
орат Германия,  Герд Швагер – Велик 
Приор на Велик Приорат Германия, 
Дейл Старкс – Генерален Канцлер на 
OSMTH.

Със статуетка „Рицар на Велик 
Приорат България“ беше награден 
Драгутин Загорац – Велик Приор на 
Велик Приорат Сърбия.

Най-високата награда на Велик 
Приорат България - Кръст за доблест 
на Велик Приорат България I степен – 
Командор на Кръста беше присъдена 
на  Джордж Маклейн – Велик Коман-
дер на OSMTH. Той беше удостоен и 
със  званието Почетен член на Велик 
Приорат България. Кръстът беше ин-
сталиран на широка червено-черна 
лента, която беше тържествено премет-
ната през рамо на великия Командер.

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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След това беше събрана благотво-
рителна лепта, която, както винаги се 
отнесе във фонд „Надарени деца“ за 
подпомагане на благотворителните 
инициативи на Ордена в работата му 
с учениците.

В края Великият Приор изказа бла-
годарност на Рицарите и Дамите, спо-
могнали да се осъществи XXVII Кон-
вент. Сестра Гергана Николаева изпя 
тамплиерския химн.

Вечерта след Конвента се проведе 
официална вечеря. Този път залата в 
хотел „Маринела“ изглеждаше съвсем 
различно. Официалните маси, деко-
рирани с бели покривки, свещници и 
високи свещи създаваха бляскавост и 
празнично настроение. Тържеството 
започна с официални тостове, вдиг-
нати от Великите Приори, Генерал-
ния Канцлер и великия Командер на 
OSMTH. 

По време на вечерята се проведе 
и специалната церемония по първото 
връчване на новоучредената награда 
„Андрей Баташов“ за млад заслужил 
актьор. След анализ на постъпили-
те номинации специалната комисия, 
създадена за целта при Велик Прио-
рат България, номинира актьора Вла-
димир Зомбори за първия носител 
на наградата. Церемонията започна 
с ретроспекция на живота и артис-
тичната кариера на Андрей Баташов, 
представени чрез кратка видео-компи-
лация. Водещият Брат Орлин Горанов 
и Сестра Мария Стефанова споделиха 
топли думи за Андрей Баташов, за не-
говата отдаденост към Ордена на там-
плиерите. 

Пред всички присъстващи Вели-
кият Приор покани Валдимир Зомбо-
ри и му връчи Указа и статуетката, като 
първи носител на почетното отличие.

Вечерята продължи с много на-
строение, разговори и приятни емо-
ции. Към края по традиция беше 
тържествено разрязана и голямата там-
плиерска торта, украсена с искрящи 
фонтани. 

Присъстващите чуждестранни 
гости, а също и много от Рицарите и 
Дамите изказаха удовлетворението си 
от добре организирания Конвент, де-
ловата му работа, прекрасната офици-
ална вечеря и отличното посрещане. 
 nnDnn
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 

По време на ХХVІІ Конвент на 
Велик Приорат България беше 
създадена Първата Команде-
рия Св. Архангел Михаил в гр. 
Скопие Македония с Командер 
Антон Кайтажи KCTJ. 
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Владимир Зомбори е на 27 
години. Завършил е класа 
на  проф. Атанас Атанасов в 

НАТФИЗ - “Кръстьо Сарафов” през 
2011 г., а преди това  „Професионал-
на гимназия за сценични и екранни 
изкуства“, Пловдив през 2007 г.

От 2011 г. е част от трупата на 
Малък градски театър “Зад Канала”, 
където участва в поне две постанов-
ки годишно. Най-запомнящите се за 
публиката негови участия са в „Зами-
навам” от Алексей Слаповски, реж. 
Петър Денчев, „Приятелки мои”, реж. 
Теди Москов,  „Дванайста нощ” от 
Уилям Шекспир, реж. Тея Сугарева, 
„Балкански синдром” от Ст. Стратиев, 
реж. Мариус Куркински, „Бел ами” от 
Мопасан , реж. Бина Харалампиева, 
„Човекът,който искаше”, реж. Марга-
рита Младенова, „Ромул Велики” от 
Ф. Дюренмат реж. Бина Харалампие-
ва, „Апартаментът” от Били Уайлдър 
реж. Бойко Илиев, „Поп-фолк хро-
ники” реж. Неда Соколовска.

Междувременно се снима и като 
Христо в “Дъвка за балончета” реж.

Станислав Тодоров- Роги; Стоилко 
във “ВОЕВОДА”, филм на Зорница 
Попганчева и Барманчето, в “Пеещи-
те обувки”, филм на Радослав Спа-
сов.

Изявява се като водещ е на “БГ-
Версия” музикално предаване по БНТ 
HD и се снима в рекламни клипове.

Дарбата му да пее, и уменията му 
да свири на китара, да играе еднакво 
добре народни и джаз танци както и 
класически балет, да язди кон, да плу-
ва и рисува, наред с уменията му по 
фехтовка и боравенето с оръжия са 
впечатляващи и му помагат да печели 
нови приятели и съмишленици.   

С готовност и завидна всеотдай-
ност този млад човек се включва  в 
основаването и дейността на благот-
ворителната  фондация "Подарете 
Книга", която стартира като прия-
телска инициатива през далечната 
2010 г. Фондацията функционира с 
доброволци, които събират книги в 
домовете си или на работните места, 
и в края на всеки месец ги подарява на 

дечицата в домове за сираци в страна-
та. За десетте си години съществуване 
"Подарете книга" успява да обиколи 
десетки домове в България и да се 
срещне с десетки деца, на които пода-
рява хиляди книги и които запознава 
с хора, които днес вече са техни при-
ятели. Младият Зомбори участва без-
възмездно във всяка от инициативите 
на фондацията за набиране средства 
за образователните курсове на деца-
та на фондацията. Организатор, из-
пълнител или водещ, той винаги се 
включва и участва за добрата кауза, в 
която вярва и използва всяка възмож-
ност за да я популяризира.

Именно с проявата на тези си чо-
вешки качества и християнски добро-
детели, младият актьор грабна сърцата 
на журито и стана първият носител на 
новоучредената награда на името на 
незабравимия „Андрей Баташов“ на 
Велик Приорат България, Орден на 
рицарите тамплиери на Йерусалим за 
2018 г. Наградата бе връчена на спе-
циална церемония по време на гала-
вечерята по случай ХХVІІ Конвент на 
Велик Приорат България.  nnDnn 

Владимир Зомбори  е 
първият носител на 
наградата „Андрей Баташов“
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◄Среща с Емил 
Христов - заместник 
председател на 
Народното събрание 
и Красимир Велчев 
- Председател 
на Комисията по 
вероизповеданията

◄Среща с бригаден генерал 
Борислав Сертов - началник 
,,Военна полиция”

►
Среща с Емил Христов - 

заместник председател на 
Народното събрание

СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР 
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СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР 

▲Среща с Великия 
Командер Джордж Маклийн 
при посещението му в 
Канцеларията на ВП 
България

▼Среща с Генералния 
Канцлер Дейл Старкс в 
“Клуб 2008”

►
Среща с Н.Пр. г-жа 

Латифа Беназза и г-н 
Салах Шерайтия - 

Аташе по отбраната, 
по повод националния 

празник на Алжир
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На 9 октомври 2018 година в 
„Клуб 2008“ се състоя риту-
ален Събор на Командерия 

"Княз Борис Първи". 

Присъстваха Великият Приор на 
Велик Приорат България Н.Пр. ген.-
м-р (о.р.), академик Румен Ралчев,  
Великият Офицер Брат Димитър 
Владимиров, Брат Борис Димитров 
- Командер на Командерия "Св. Иван 
Рилски" - Рицари и Дами от Команде-
рията, Рицари, Дами и Постуланти от 
Командерия "Княз Борис Първи". 

Приети бяха двама нови Посту-
ланти. Великият Приор на Велик 
Приорат България Н.Пр. Румен Рал-
чев сподели най-важните отминали и 
предстоящите мероприятията на Ве-
ликия Приорат до края на годината.
 nnDnn

Събор на Командерия 
„Княз Борис І” 

09.10.2018 

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св. Висарион Смолянски“

01.11.2018 

На 01.11.2018 год. в гр. Смолян 
в клуб „Тамплиер“ се прове-
де редовният есенен събор 

на Командерията 22 „Св. Висарион 
Смолянски“. Гости на събора бяха 
братя и сестри от Командерия „Ул-
пия“ гр. Пловдив,  Командерия „Св. 
Никита Ремесиански“ гр. Кърджали, 
представители на обществеността в 
града.

В тържествена обстановка преди 
ритуала беше открита възпоменателна 

плоча на един от входовете на хотел 
„Дикас“ в чест на 900 години от съз-
даването на Ордена на рицарите там-
плиери от Йерусалим. Плочата беше 
изработена по решение на членовете 
на Командерията и тържествено беше 
открита от тримата Командери – брат 
Стефан Сабрутев, брат Петър Георги-
ев и брат Рангел Матански. Осветена 
от отец Тодор, паметната плоча  ще 
напомня на бъдещите поколения в 
планинския  град за  делото на рица-
рите тамплиери в гр. Смолян.

Ритуала премина по посоченият 
дневен ред в новообзаведеният клуб 
„Тамплиер“ в една от залите на Хо-
тел „Дикас“ в града. Направен беше 
отчет на дейността на Командерията 
за изминалия период и бяха коменти-
рани предстоящите задачи пред Ко-
мандерията.

След Събора по традиция  в при-
ятна обстановка се проведе братската 
агапа. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 03 ноември 2018 г. Ко-
мандерия „Цар Симеон I 
Велики” проведе ритуален 

събор в конферентната зала на хотел 
„Контеса“ в гр. Шумен,  на който Ко-
мандера предостави информация за 
събития между двата събора и изне-
се отчетен доклад. Бяха приети нови 
постуланти към Командерията и съ-
бора завърши с братска агапа. nnDnn

Събор на Командерия 
„Цар Симеон I Велики”

09.10.2018 

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Улпия” 

03.11.2018 г. 

На 03.11.2018г. (събота) Ко-
мандерия „Улпия” проведе 
Ритуален Събор в църква 

“Св. Св. Кирил и Методий“ с. Миро-
во, община Братя Даскалови, област 
Стара Загора. Църквата се стопанис-
ва от църковно настоятелство, чиито 
председател е свещенноиконом Отец 
Тодор – Капелан към Командерия 
„Улпия”, гр. Пловдив. Мястото не бе 
случайно избрано, тъй като покрива 
на тази църква бе основно ремонти-
ран по инициатива на Командерия 
„Улпия”, с подкрепата на  Велик 
Приорат България, част от Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йеросалим 
и други командери. Датата също не 
бе случайно подбрана. На този ден 
Християните отбелязват Архангело-
ва задушница, което предаде особена 
енергия на събора.  

Изненада предизвика огромната 
подкрепа от многото  рицари, дами, 
постуланти и гости, които дойдоха да 
уважат събора. На събора присъства-
ше Негово превъзходителство Акад. 
Генерал-майор /о.р. / Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH, Рада Пангерова – Ве-
лик офицер, Командера на Коман-

дерия „Св. Иван Рилски“,  гр. Со-
фия- Борис Димитров,  Командера 
на Командерия „Св. Висарион Смо-
ленски“ гр. Смолян – Стефан Сабру-
тев и Командера на на Командерия 
„Св. Св. Константин и Елена“ гр. 
Пазарджик - Димитър Боянов, както 
и много Рицари и Дами, постуланти 
и гости. Навярно този масов интерес 
бе предизвикан от мащабната орга-
низация и  подкрепа, която получи 
Командерия „Улпия“ и от любопит-
ството и интереса какво е направила 
нашата Командерия с дарените сред-
ства и материали за ремонта на църк-
вата, както от желанието да посетят и 
уважат храма, който се стопанисва от 
Отец Тодор.

Не може да не се отбележи, че 
времето на протичане на  събора от-
мина неусетно бързо. Сякаш  то из-
тичаше за секунди. Наоколо цареше 
спокойна, одухотворена и  смирена 
атмосфера. Като че ли, всички бяхме 
преклонили глави пред Създателя 
и бяхме доволни, че с общи усиля 
сме направили едно макар и малко в 
световен мащаб, но добро дело, като 
сме направили по – приветлив храма, 

където хората от с. Мирово могат се 
помолят на своят Бог в уединение и 
сме вдъхнали искрица за надежда за 
по – добри времена. 

Всички бяха изключително трог-
нати от приготвените награди за тези, 
които са помогнали и участвали в съ-
бирането на средства за възстановява-
нето на покрива на храма, а икони на 
патроните на църквата Св. Св. Кирил 
и Методий.

 На събора бе изнесен доклад от 
постулант на Командерия „Улпия“ – 
Деляна Чотова на тема - какво за нея 
символизира черната мантия, който 
развълнува всички присъстващи и 
ни напомни колко важно е да бъдеш 
постулант и че тази роля е не по-мал-
ко отговорна от тази да бъдеш Рицар 
или Дама.

Специална награда за огромните 
си усилия и усърдна работа получи 
Командера на Командерия „Улпия“ 
– Рангел Матански, който беше изне-
надан от членовете на своята коман-
дерия.

След това бе организирана братска 
агапа в ресторант Пълдин, гр. Плов-
див, където всички Рицари и Дами 
имаха възможността да се насладят 
на прекрасната музика, изпълнена от 
семейство Динкови - преподаватели 
в Академия за музикално танцово  и 
изобразително изкуство. На агапата 
беше обявено, че събрнаите средства 
от благотворителната лепта ще бъдат 
дарени за спонстворство на дете та-
лант за участие в чужбина. 

В заключение, това което видях 
през моите очи на събора е, че Орде-
на се погрижи за вярващите хора там, 
където  има нужда от подкрепа. Видях 
как буквално се спазват и изпълняват 
целите на ордена: „Да се насърчава и 
развива християнската хуманитарна 
дейност и благотворителност“.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 09.11.2018 г. след провежда-
нето на водосвета на Първия 
тамплиерски храм в София 

„Свети Йоан Кръстител“ се проведе 
съвместен събор на Командериите 
„Света София“ и „Свети Георги По-
бедоносец“. Проведе се съвместен 
ритуал за прием на Постуланти. На 
събора присъстваха Великият Приор 
на Велик Приорат България акад. Ген. 
м-р (о.р.) Румен Ралчев, Великият Ко-
мандер на OSMTH Джордж Маклийн, 
Великият Канцлер на OSMTH Дейл 
Старкс, Великият Приор на Германия 
– Герд Швагер и Елке Брунс – Велик 
Приор Емеритус на Германия, Ве-
ликият Приор на Русия – Алексан-
дър Шаравин, Великите офицери и 
Командери на командерии на Велик 
Приорат България, както и много 
симпатизанти и гости. Съборът бе 
логично завършен с тържествена ага-
па. nnDnn

Съвместен Събор на  
„Света София“ и „Свети 
Георги Победоносец“

09.11.2018 г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Съвместен Събор на  
„Св. Йоан Кръстител” и 

„Света Екатерина“
27.11.2018 г.

На 27.11.2018 г. в новоосве-
тената Първа Тамплиерска 
църква „Св. Йоан Кръсти-

тел“ в гр. София, проведоха своя съв-
местен събор Командериите „Свети 
Йоан Рилски“ и „Света Екатерина“. 
Отчетоха се свършените работи през 
тази година и се начертаха новите за-
дачи за следващата. На проведения 
съвместен ритуал беше приет един 
Постулант от Командерия „Св. Екате-
рина“.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св. Йоан Кръстител ” 

29.11.2018 г. 

На 29.11.2018 г. Командерия 
„Св. Йоан Кръстител“ про-
веде последният си за тази 

година събор в „Клуб 2008“. Това бе 
първият събор на Командер Петър 
Димитров, KCTJ. В израз на подкрепа 
и насърчение, съборът беше уважен 
от Н. Пр. Великия Приор акад. ген. 
м-р (о.р.) Румен Ралчев, придружен от 
Великия секретар Светозар Стефанов 
и Великите офицери Рада Пангелова 
и Мария Генова. Беше въведен един 
Постулант.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св. Игнатий Старозагорски“

30.11.2018 г. 

Командерия „Св. Игнатий Ста-
розагорски“ проведе своя съ-
бор на 30.11.2018 г. в гр. Ка-

занлък в конферентната зала на хотел 
„Зорница“. По време на събора бяха 
приети двама постуланти.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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Паметна плоча на Командерия 
“Св.Св. Константин и Елена”

Паметна плоча, с която се оз-
наменува 900-годишнината 
от създаването на Ордена на 

рицарите тамплиери на Йерусалим 
и раждането на конкурса "Рицарят в 
мен" бе открита на 6 октомври в Па-
зарджик.

 Барелефът на рицарите - основа-
тели и съпътстващата ги мемориална 
плоча са монтирани на фасадата на 
Младежкия дом в областния град, къ-
дето се състоя и първият конкурс за 
детска рисунка "Рицарят в мен", пре-
ди седем години. По - късно инициа-
тивата на пазарджишката Командерия 
бе приветствана от страна на Велик 
Приорат България и конкурсът ста-
на национален, а също така влезе и в 
учебните планове на Министерството 
на образованието. Плочата и бареле-
фът са изработени от скулптора Брат 
Спас Киричев. 

Тържеството бе уважено от Висо-
коуважаемия Велик Офицер - Дими-
тър Владимиров, Рицари и Дами от 
пловдивската Командерия "Улпия" и 
домакините от "Св.Св. Константин и 
Елена". Събитието бе предшествано 
от четвъртия за годината събор на 
пазарджишката Командерия, който 
се състоя в храма "Свети Димитър" в 
с. Паталеница. Великият Офицер за-
позна присъстващите с предстоящи-
те събития във Велик Приорат Бълга-
рия, както и за стореното от началото 
на годината насам по отношение на 
културни и благотворителни събития. 
 nnDnn

бе открита в Пазарджик
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Паметна плоча от 
“Св. Висарион 
Смолянски”

Паметна плоча от 
„Св. Игнатий Старозагорски“

На 01-11-2018 год. в гр.Смолян в тържествена обстановка пре-
ди ритуала беше открита възпоменателна плоча на един от 
входовете на хотел „ Дикас“ в чест на 900 години от съз-

даването на Ордена на рицарите тамплиери от Йерусалим.Плочата 
беше изработена по решение на членовете на Командерията и тър-
жествено беше открита от тримата Командери – брат Стефан Саб-
рутев, брат Петър Георгиев и брат  Рангел Матански .Осветена от 
отец Тодор , паметната плоча  ще напомня на бъдещите поколения в 
планинскя  град за  делото на рицарите тамплиери в гр.Смолян.      
nnDnn

На 30.11.2018 г. Командерия „Св. 
Игнатий Старозагорски“ ознаме-
нува 900 годишнината от създава-

нето на Ордена на рицарите тамплиери с 
поставянето на паметна плоча на главната 
улица на гр. Казанлък.

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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На 18.11.2018г. Командерия 
Улпия отбеляза 12 години 
от своето основаване. Праз-

ненството бе споделено с  още три 
Командерии – Св. Св. Константин и 
Елена, Св. Висарион Смолянски и Св. 
Никита Ремесиански, като Командера 
Брат Петър бе домакин в с. Манастир. 
По този начин се продължава тради-
цията от предходната година Братя 
и Сестри от близки Командерии да 
празнуват заедно. Символиката на 
единството бе отразена в торта, която 
бе тематично изработена. Също така 
бяха разменени подаръци и красиви 
пожелания. По време на братската 
агапа се зародиха идеи за няколко 
съвместни инициативи за 2019г., ко-
ито предстои да се развият и реали-
зират.  С подобни събития Братята 
и Сестрите споделят положителни 
емоции и се изграждат здрави връзки, 
за да може обръщението „Братко и 
Сестро“ да придобие силно значение. 
 nnDnn

Командерия “Улпия”
СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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От 17 до 21 октомври 2018 го-
дина в Белград се проведе ре-
довният есенен велик Магис-

трален Съвет на OSMTH. Събитието 
събра в хотел „Краун Плаза“ пред-
ставители на великите Приорати, а 
също и Магистралните Офицери на 
Ордена.

Съветът беше организиран и под-
готвен с любезното домакинство на 
Велик Приорат Сърбия и лично с 
помощта на неговия Велик Приор – 
Драгутин Загорац. Организаторите се 
бяха погрижили да осигурят всички 
изисквания за нормалната работа на 
делегатите, а също и за перфектното 
настаняване и съпътстващата програ-
ма на присъстващите.

Магистралният Съвет беше от-
крит с приветствени думи от Великия 
Командер Джон Маклейн. Капеланът 

Велик Магистрален 
Съвет на OSMTH
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на Ордена благослови делегатите с 
молитва. Последва задължителната 
проверка на кворума от представени-
те Велики Приорати и Съветът запо-
чна своята работа.

В началото бяха изслушани при-
ветствените думи на Великия Май-
стор на OSMTH – бригаден генерал 
Патрик Рей, а също и на домакина 
– Великия Приор на Сърбия – Драгу-
тин Загорац.

Текущата работа на първата сесия 
включваше приемането на Протоко-
ла от ВМС, проведен в хотел „Дивани 
Каравел“, Атина, Гърция, 19-22 Ап-
рил 2017г., предварително разпрос-
транен до Великите Приори и Ве-
ликите Магистрални Офицери. Бяха 
сведени няколко резолюции, касаещи 
изказване на благодарност за органи-
зацията към Велик Приорат Сърбия, а 
също и за допълнителни назначения, 
изборни длъжности и номинации на 
предстоящия пролетен Велик Магис-
трален Съвет в Милуоки, САЩ през 
месец май 2019 година.

Великият Майстор – бригаден 
генерал Патрик Рей изнесе доклад 
с информация за контакта с Велик 
Майстор Албино от Regency OSMTH. 
Делегатите изслушаха и доклад от 
Генералния Дипломатически Прате-
ник, работещ под ръководството на 
Великия Майстор, който включваше 
обсъждането на препоръката на Ге-
нералния Дипломатически Прате-
ник за „основни правила“ за всички 
OSMTH дискусии с други между-
народни тамплиерски групи. Беше 
разискван въпроса за създаването на 
малка „контактна група“ от старши 
OSMTH длъжностни лица, която да 
предприеме проучвателни разговори 
относно начина, по който OSMTH и 
групата Regency могат да работят за-
едно в бъдеще.

Работата продължи с доклад на 
Великия Ковчежник: Мати Арпианен, 
съдържащ презентация и одобрение 
на бюджета на OSMTH за 2019г. , а 
също така и презентация за текущия 
икономически статут на OSMTH. 
Беше обсъдена и благотворителната 
дейност на OSMTH, особено в райо-
ните, в които християните се намират 
под потенциална заплаха. 

Заместник Велик Командер - То-
мас Къртис изнесе кратък доклад за 
прогреса в работата на менторските 
на единици на OSMTH по света. В 
тази връзка беше гласувана резолю-
ция за повдигане на Словения в статут 
на Приорат.

Бяха обсъдени предложенията за 
провеждане на следващите Велики 
Магистрални съвети след пролетта на 
2019 година.

На 19 октомври 2018 година в 
рамките на Великия Магистрален Съ-
вет на OSMTH се проведе и Велико 
Общо Събрание. Великият Коман-
дер Джон Маклейн откри заседани-
ето. Неговите думи бяха последвани 
от начална молитва от Капелана на 
Ордена. На Събранието, освен ръко-
водството на Ордена, присъстваше и 
Кралския патрон на OSMTH – прин-
цеса Елизабет. Великият Командер 
поиска одобрение от великия Канц-
лер Дейл Старкс, че присъстващите 
Велики Приорати са в процедурен 
ред, съгласно стандартите на OSMTH 
и че е наличен кворум. Бяха обявени 
броя на делегатите на Великите При-
орати с право на глас.

Събранието изслуша докладите на 
Великия Майстор Пат Рей и на Вели-
кия Командер Джон Маклейн относ-
но дейността на неправителствените 
организации с консултативен статус 
в ООН /КОНГО/. Всеки от Вели-
ките Приори имаше възможността 
да направи презентация за дейността 
на националния Велик Приорат. За-
местник-Великият Командер направи 
доклад за развитието на менторските 
единици.

Беше обсъдена идеята за създава-
не на музей на тамплиерите в Томар, 
Португалия, като се изслуша презен-
тация на неговия архитект и дизай-
нер. Великите Приори се съгласиха, 
че идеята трябва да бъде обсъдена в 
детайли, като се отдели специално 
внимание на нейната финансово-
икономическа обосновка и бъдещо 
развитие.

Работата на Великия Магистрален 
Съвет приключи с приемането на те-
кущи резолюции, касаещи дейността 
на OSMTH.  nnDnn
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Ïîêëîíåíèå ïðåä ãðîáà íà Âåëè-
êèÿ Ïðèîð -  åìåðèòóñ íà Ñúðáèÿ 
áðàò Äåÿí Ìèëåêîâè÷ 
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Áðàò Äèìèòúð Âëàäèìèðîâ, KCTJ 
Âåëèê Îôèöåð 
Íà÷àëíèê íà Êàáèíåòà 
íà Âåëèêèÿ Ïðèîð íà 
Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ

ООН- месец 
ноември 2018г.

В Третия комитет на Генералната Асамблея на ООН сe утвърди 
проект за резолюция относно 

ситуацията с правата на човека в Крим 
и Севастопол. Документът беше под-
крепен от 67 държави, 26 бяха против 
и 82 държави се въздържаха. 

Авторите на резолюцията, нарече-
на "Положението в областта на права-
та на човека в Автономната Републи-
ка Крим и град Севастопол, Украйна", 
призоваха Русия като „окупираща 
страна" да изпълни задълженията си в 
областта на правата на човека, както и 
да изправи пред правосъдието лица-
та, отговорни с нарушенията за това.

Представителят на Украйна обви-
ни Руската федерация, че пренебрегва 
редица резолюции, посветени на въ-
проса за правата на човека, включи-
телно две резолюции, приети в Тре-

тия комитет на Генералната асамблея.

В речта си представителят на Ру-
сия нарече резолюцията «поредният 
опит на някои страни да използват 
Украйна, за да повдигнат фалшиви 
обвинения" срещу Москва. Той под-
черта, че Крим и Севастопол са част 
от територията на Русия и успешно 
се развиват в рамките на Руската фе-
дерация. Той призова делегатите да 
гласуват против резолюцията. В резо-
люцията, се осъжда «настоящата вре-
менна окупация от страна на Руската 
федерация на част от територията 
на Украйна - Автономна Република 
Крим и град Севастопол» и се по-
твърждава «непризнаването на ней-
ното анексиране».  

Третият комитет се занимава и със 
социалните и хуманитарните въпроси 
на хората по света. В дневния му ред 

доминират въпроси, повечето свърза-
ни със защитата на правата на човека. 
В работата на всички шест основни 
комитета на ООН взимат участие 
всички страни-членове на Общото 
събрание на организацията - пред-
ставители на 193 държави, както и на-
блюдатели от държавата Палестина и 
Светия престол (Ватикана).

Проектите на резолюциите и ре-
шенията, които се изготвят и прием-
ат в комитетите с консенсус или чрез 
гласуване, се представят за окончател-
но одобрение на пленарните заседа-
ния на Парламентарната  Асамблея.

«Брексит» – излизането на Вели-
кобритания от Европейския съюз, на-
срочено за март следващата година, 
може да доведе до увеличаване на броя 
на бедните и по-нататъшното обедня-
ване на най-бедните хора в страната. 
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че британската икономика ще понесе 
тежки загуби в резултат на «Брексит». 
Специалният докладчик на ООН от-
белязва, че в този контекст правител-
ството не обръща достатъчно внима-
ние за съдбата на 14 милиона души, 
които вече живеят под прага на бед-
ността. "За петата страна с най-високи 
доходи в света това не е просто срам, 
а социално-икономическо бедствие", 
- отбележи Филип Олстън.

Специалният докладчик на ООН 
съобщи също така, че след много-
годишен напредък в борбата с бед-
ността в Обединеното кралство ин-
дикаторите се влошават, броят на 
бездомните лица се е увеличил с 60% 
в сравнение с 2010 г., а от 2015 г. до 
2022 г. се очаква да се увеличи със 7% 
броят на бедните сред децата.

 Филип Олстън направи извода, 
че политиката на правителството е 
довела до "систематичното унищожа-
ване на системата за социална защи-
та, която причини огромно страдание 
преди всичко на" бедните работници, 
самотните майки, които едвам свърз-
ват двата края, а без такава защита 
маргинализираните деца  не могат да 
се измъкнат от порочния кръг на бед-
ността.

Световен ден на възпоменание за 
жертвите на ПТП – повод да се зами-
слим за пътната безопасност

Всеки ден по целия свят, в резултат 
на пътнотранспортни произшествия, 
повече от три хиляди души загиват и 
около 100 хиляди получават сериозно 
травми. Повечето от мъртвите и ра-
нените са млади хора. Всяка година, 
в третата неделя на ноември, се отбе-
лязва Световният ден на паметта за 
жертвите на пътнотранспортни про-
изшествия.

На този ден се светът си спомня за 
милиони загинали и получили травми 
в резултат на ПТП, както и се благо-
дари на спасителните служби, меди-
цинските работници и полицейските 
служители, които почти всеки ден са 
изправени пред последиците от 

ПТП. Денят на възпоминанието е 
учреден, за да напомни на хората за 
мащаба на смъртността и увреждани-
ята, произтичащи от ПТП, и призова 

всички да бъдат внимателни по пъти-
щата.

По данните на ООН, всяка година 
в пътнотранспортните произшествия 
загиват  1,25 милиона души. Още от 
20 до 50 милиона получават травми с 
различна тежест. Пътните катастро-
фи са основната причина за смъртта 
на младите хора на възраст между 15 
и 29 години. Половината от всички 
смъртни случаи при пътнотранспорт-
ни произшествия засягат пешеходци, 
мотоциклетисти и велосипедисти.

Според прогнозите на Световната 
здравна организация до 2020 г.  трав-
матизмът в резултат на пътнотранс-
портни произшествия могат да бъдат 
третата водеща причина за смърт или 
осакатяване. Сред основните причи-
ни за ПТП са превишаването на ско-
ростта, употребата на алкохол, нару-
шаването на правилата за техническа 
проверка на превозните средства и 
устройствата, които гарантират безо-
пасността на шофьорите и пътници-
те.

Инициаторът на създаването на 
Деня за възпоменание стана британ-
ската организация «RoadPeace» през 
1993 година. На 26 октомври 2005 г. 
Общото събрание на ООН приема 
резолюция за учредяване на Светов-
ния ден на жертвите на пътнотранс-
портни произшествия. Темата на 
Деня за възпоменание тази година е 
"Всеки път има своя собствена исто-
рия".  nnDnn

Това заяви специалният докладчик на 
ООН по въпроси за крайната бедност 
и правата на човека след посещение в 
Обединеното кралство. Той призова 
правителството да предприеме мерки 
за защита на най-уязвимите слоеве от 
населението.

Филип Олстън прекара 12 дни в 
Обединеното кралство, през които 
посети девет градове в цялата страна 
и се срещна с представители на граж-
данското общество, благотворител-
ните организации, правителството и 
местните власти.  Също така разгова-
ря с хората, живеещи под линията на 
бедността, включително тези, които 
получават храна от благотворител-
ни организации, живеят в домове на 
приятели, или предоставят сексуални 
услуги в замяна на нощувки.

Многобройни проучвания сочат, 
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С превземането на Константи-
нопол на 13 април 1204 г. на 
мястото на Византийската им-

перия, наред с нейните останки, из-
разяващи се в Никейското царство и 
Епирското деспотство, се образували 
няколко латински държави, а именно: 
Константинополската латинска импе-
рия, Солунското кралство, Принци-
пата на Ахая, херцогствата на Атина, 
Тива и Архипелага, както и някои по-
малки владения, сред които и венеци-
ански. Земи и имущество получил и 
орденът на тамплиерите (те са диску-
тирани в H. Nicholson, The Motivations 
of  the Hospitallers and Templars in their 
involvement in the Fourth Crusade and 
its aftermath, Malta Study Center Lecture 
2003). Това е логично предвид негово-
то участие в Четвъртия кръстоносен 
поход, който завършил с превземане-
то на Константинопол и образуването 
на Латинската империя на Балканите, 
но също така и предвид пропаганди-
раната от кръстоносците причина за 
образуването на самата империя, свър-
зана с отвоюването на Светите земи. 
Тук е нужно да се отбележи, че там-
плиерите не са участвали в обсадата и 
превземането на Константинопол, но 
по-скоро при проповядването и съби-
рането на пари за похода, както е било 
това и при предходните две подобни 
кръстоносни инициативи. При тях те 
също така са ескортирали провизии 
и пари, но по този начин имали и 
възможност за прехвърляне на групи 
рицари от ордена, пътуващи по този 
начин в по-голяма безопасност.

Венецианската роля в Четвъртия 
кръстоносен поход също може да е 
оказала влияние върху участието на 
тамплиерите в похода. Изворите под-
сказват, че част от водещите рицари са 

Äîöåíò Ä-ð Èâî Òîïàëèëîâ

Орденът на тамплиерите 
и латинските държави на 
Балканите

ФИЛИПОПОЛСКО ХЕРЦОГСТВОФИЛИПОПОЛСКО ХЕРЦОГСТВО



Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2018 ã.     41  

имали по-тясна връзка с Венеция, като 
в случая е много характерен примера с 
брат Бароци. Известно е, че след па-
дането на Константинопол, писмото 
на Балдуин Фландърски, известяващ 
папа Инокентий III за този акт, е било 
поверено именно на него (Patrologia 
Latina, ed. J.-P. Migne (Paris, 1844- 1864) 
[оттук насетне цитирано като PL], 
215, cols 454-5, година 7, no. 153), как-
то и даровете за папата и ордена (PL, 
215, cols 433-4). Самият Бароци е бил 
бивш командор на ордена в Ломбар-
дия, като ломбардците са били съю-
зници на Бонифаций Монфератски, 
един от водачите на кръстоносния по-
ход (H. Nicholson, The Motivations of  
the Hospitallers and Templars). Освен 
това, самият Бароци произхождал от 
известна венецианска фамилия. Нес-
лучайно папата се оплакал на подеста 
от Генуа от дейността на Бароци, тъй 
като по това време Генуа и Венеция 
били в състояние на война.

За по-близките връзки между ве-
нецианците и участващите в кръсто-
носния поход тамплиери указват и 
случаите при които първите предос-
тавят във владение на вторите земи в 
Романия.

Що се отнася до участието на там-
плиерите в Чевъртия кръстоносен по-
ход, податки за това откриваме в едно 
писмо на папата от 13 ноември 1204 г. 
до свещенниците, участвали в похода, 
което било изпратено по „тамплиери-
те и другите уважавани легати“ (PL, 
215, col 455, година 7, no. 30). И в двата 
случая, рицарите тамплиери са пред-
ставени сред най-доверените, ако и не 
най-доверените, както на латинския 
император, така и на римския папа в 
кореспонденцията помежду им. 

Като участници в похода, тампли-
ерите придобили своя собственост 
в рамките на бившата Византийска 
империя. Предполага се, че орденът е 
имал такава във Византия и по-скоро в 
Константинопол, преди 1204 г., но за 
това липсват за момента категорични 
свидетелства. С повече данни, въпре-
ки оскъдицата на изворите, разпола-
гаме след 1204 г. и особено в начал-
ните години на Константинополската 
империя. Земите и имущество, което 
получил орденът може да се раздели 
в две основни групи, като едната от е 
свързана с дарове на светската власт, 
а другата – на църковната. И в двата 
случая става въпрос за установява-
нето на ордена в новообразуваната 
империя и неговата основна роля на 
този етап, свързана с организирането 
на поход срещу Светите земи. Така 
например, император Балдуин Флан-
дърски им отстъпил земите с център 
Саталия (Satalia), което е било потвър-
дено впоследствие и от булата на папа 

Инокентий III от 31 октомври 1208 
г. (PL, 215, cols 1019-20, година 9, no. 
180). Ако в случая не става въпрос за 
земи град Негропонте, разположен на 
остров Евбея, то споменатата Satalia 
всъщност би трябвало да е древна-
та Attalia, която е била най-голямото 
пристанище на южното малоазийско 
крайбрежие. Любопитното в случая е, 
че по време на предаването му на там-
плиерите, пристанището все още не е 
било в рамките на Константинопол-
ската империя, а в Никейската дър-
жава. Този акт показва амбициите на 
латинския император, като подобни 
случаи с предаването на незавзети все 
още територии е била честа практика. 
Предаването на точно това пристани-
ще обаче, в ръцете на тамплиерите, 
има своята логика. Известно е, че това 
пристанище е било началната точка 
на някои от най-значимите походи на 
кръстоносците срещу Светите земи, 
като например в 1148 г., когато армия-
та на френския крал Луи VII отплава-
ла към Сирия именно от тук, както и 
на флота на английския крал Ричард 
Лъвското сърце, която се насочила 
към Кипър. За момента остава неясно 
дали тамплиерите са успели да влез-
нат във владение при малоазийския 
вариант.

Друг пример на императорско да-
рение в полза на ордена е получава-
нето на християнски храм в Констан-
тинопол преди март 1208 г., наречен 
от тях „Св. Йомения“ (PL, 215, col. 
1363, година 11, no. 36). Предполага 
се, че в случая става въпрос ца църква-
та „Св. Ейрене“, разположена в бли-
зост до „Св. София“ (Crusading and 
trading between East and West. Studies 
in honour of  David Jacoby (S. Menache, 
B. Kedar & M. Balard (eds), Crusades-
Subsidia 12, Routledge, 2019).

При останалите познати ни до 
този момент дарения за ордена прави 
впечатление концентрирането на та-
кива в и около град Тива в централна 
Гърция, по крайбрежието на Гърция, 
както и в Солун и Пелопонес. Така на-
пример, орденът е получил църквата 
„Св. Лучия“, разположена в близост 
до град Тива, от кардинал Бенедикт, 
когато е бил папски легат в Романия, 
която била дарена с идеята да се помог-
нат рицарите в мисията им за Светите 
земи (ad terrae sanctae subventionem) 
(PL, 216, cols 327-8, година 13, no. 143). 
Пак там, по случай избирането му за 
архиепископ на Тива през август 1206 
г., последният дарил на ордена земи 
и имущество в Тива, които са наре-
чени „Градина за отдих в Тива“ (PL, 
216, col. 329, година 13, no. 147), как-
то и християнски храм (PL, 216, cols 
331-3, година 13, no. 155). Любопитен 
е и случаят с предаването в ръцете на 
тамплиерите на манастира Провата, 

вероятно разположен край Тива, пре-
върнат в абатство (PL, 216, cols 331-3, 
471, година 13, no. 156; година 14, no. 
111).

Орденът е получил освен това 
имущество от горепосочения Бене-
дик още в Солун (PL, 216, cols 327-8, 
година 13, 145) и Патра, в последния  
дарението е извършено местния архи-
епископ (PL, 216, cols 331-3, 471, годи-
на 13, no. 155, year 14, no. 111). 

Без съмнение, тези придобивки ор-
денът получил с една единствена цел 
– събиране и изпращане на помощи 
за освобождаването на Светите земи, 
споменато изрично в някои от даре-
нията (ad terrae sanctae subventionem). 
Обикновено това е била и основната 
цел на основаните командерии и при-
добиването на имущество, както ни 
показват случаите и в съседна Унгария 
(Zsolt Hunyadi, The formation of  the 
territorial structure of  the Templars and 
Hospitallers in the medieval Kingdom of  
Hungary, In: Die geistlichen Ritterorden 
in Mitteleuropa : Mittelalter, vol. 1. Matice 
moravská für Das Forschungszentrum für 
die Geschichte Mitteleuropas: Quellen, 
Länder, Kultur (Brno), 2011, 183-197). 

В съответствие с участието на там-
плиерите в кръстоносния поход като 
съюзници на венецианците, е и серия 
от актове, с които маркиз Бонифаций 
Монфератски или други представи-
тели на венецианската аристокрация, 
която била елита на новообразувано-
то Солунско кралство, дарили ордена 
със земи и имущество. Така например 
от маркиза те получили Равенника, 
едно селище, разположено в централ-
на Гърция (PL, 216, col. 324, година 13, 
no. 137), докато от представителите на 
елита на кралството Сидони в източ-
на Гърция (вероятно Ламия), където 
те преустроили заварена византийска 
крепост по подобие на Кричимската 
и Станимашката, за защита на земята 
(pro defensione terrae)(PL, 216, col. 323, 
година 13, no. 136), загадъчните земи 
на „Рупи“, които се идентифицират 
в близост до днешното Sykamino, 
разположено на източния бряг на 
Атика (вж. дискусията в H. Nicholson, 
The Motivations of  the Hospitallers and 
Templars), което обаче би могло да 
бъде локализирано и другаде, крепост 
и земи в Негропонте на остров Евбея 
(PL, 216, cols 328-9, година 13, no. 146), 
редица замъци в Гърция, включително 
и в Пелопонес, като например Паса-
лан и Палиополин, дарение, потвър-
дено както от папата, така и от сеньора 
Жофруа дьо Вилардуен (PL, 216, col. 
329, година 13, nos 148-149), замъкът 
Лафустан в Пелопонес (PL, 216, col. 
330, година 13, no. 150), фиефи в Пе-
лопонес, църква в Тива (PL, 216, cols 
331-3, година 13, no. 155), сграда в 
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Патрас (PL, 216, cols 331-3, 471, година 
13, no. 156, година 14, no. 111). В ня-
кои от случаите орденът имал големи 
трудности при получаването на тези 
дарения, основно поради несъгласие-
то на местния сеньор (те са дискутира-
ни в H. Nicholson, The Motivations of  
the Hospitallers and Templars).

В случая със Сидони прави впечат-
ление и причината, за която рицарите 
са получили замъкът и прилижащите 
му земи – „за защита на земята“ (pro 
defensione terrae). В този случай вече 
не става въпрос за Светите земи, а за 
установяването на ордена в Романия и 
борбата му срещу местните еретици. 
Тази нова функция, с която бил нато-
варен орденът кореспондира с проме-
ните, които настъпили в отношенията 
между папата и кръстоносците. Така, 
за да признае обосновката и цели-
те на вече извършения кръстоносен 
поход срещу Константинопол, папа 
Инокентий III извършил радикална 
трансформация на съществуващата 
традиция и въвел практиката Свещена 
война да се води не само срещу невер-
ниците-нехристияни, но и срещу пра-
вославните християни. В този смисъл, 
православните християни, т. е. гърците 
и българите, били третирани като ере-
тици и „врагове на църквата“, наред с 
християните и мурите в Иберийския 
полуостров, езичниците в балтийски-
те страни, християните в южна Фран-
ция, Италия и Германия. За целта през 
месец май 1205 г. папата прокрамирал, 
че всички кръстоносци, които помог-
нат на император Балдуин за закрепва-
не на Константинополската империя, 
ще получат същите индулгенции, ко-
ито получавали кръстоносците за по-
ходите си в Светите земи (N. Chrissis, 
New Frontiers: Frankish Greece and the 
Development of  Crusading in the Early 
Thirteenth Century, in: Contact and 
Confl ict in Frankish Greece, 1204-1453. 
Crusade, Religion and Trade between 
Latins, Greeks and Turks 
(N. Chrissis & N. 
Carr), Crusades-
Subsidia 5, 
R o u t l e d g e , 
2014, 20). 
Нещо по-
вече, 

за разлика например, от кръстоно-
сците, воюващи срещу езичниците 
на Балтика, тези, които били в Ро-
мания получили „същата индулген-
ция на греховете, която Апосто-
лическия престол е дал на другите 
кръстоносци“ (Die Register Innocenz’ 
III., ed. Othmar Hageneder et al. (Graz: 
H. Bö hlaus Nachf.), no. 70 (69): illam 
concedimus indulgentiam peccatorum, 
quam aliis crucesignatis apostolica sedes 
indulsit’). Новите кръстоносци, как-
то и тези от Четвъртия кръстоносен 
поход е трябвало да помогнат за ос-
вобождаването на Светите Земи (N. 
Chrissis, New Frontiers, 23-24). Служ-
бата в полза на Константинополската 
империя вече се разглеждало като из-
пълнение на кръстоноски обет. Тази 
тенденция се затвърдила особено при 
приемника на папа Инокентий III на 
Апостолическия престол, а именно 
папа Хонорий III (1216-1227), кой-
то обаче обособил новите земи като 
отделен кръстоносен фронт, като 
кръстоносците вече имали статут на 
воюващи за Светите земи. Факт е, че 
папа Хонорий забранил на участни-
ците на Петия кръстоносен поход да 
се насочат към Романия, вместо към 
Светите земи, с изключение на Солун. 
Може би неслучайно, земи в Романия 
са дадени и на още един от военните 
християнски ордени, а именно – на 
Тевтонския орден, чието присъствие 
се открива още в 1209 г. (A. Bon, La 
Morée franque; recherches historiques, 
topographiques et archéologiques sur la 
principauté d'Achaïe (1205-1430), (Paris: 
E. de Boccard), 1969, vol. 1, 100, 429).

За участието на тамплиерите в бор-
бата на кръстоносците срещу езични-
ците в Романия, разполагаме с данни, 
макар и оскъдни. Така например, в 
писмото от 5 юни 1205 г., в което Хе-
нри информира папата за разгрома и 
пленяването на Балдуин от бълга-
рите в битката при Хадрианопол, 
той пише, че всички християни 
на изток, „и особено почи-
таните братя от ордена на 
тамплиерите и на хоспитали-

ерите, които са с нас“, заявяват, 
че обединението на източната 
и западната църква, което се осъ-
ществило чрез завладяването на 
Константинопол, ще подпомогне 
освобождаването на Светите земи и 
разгрома на всички езичници (PL, 
215, col 708, година 8, no. 131; 217, 
col. 294, supplementum, no. 7). 

В този случай е любопитна една 
исландска сага, посветена на епископ 
Торлак, датирана след 1204 г., в коя-
то всъщност се описват събития в 
Тракия, свързани с участието на нор-
вежки рицари сред 120-те рицари на 
Рене дьо Три, с които пристигнал във 
Филипопол, впоследствие тяхното 
участие в неговото бягство в замък (ве-
роятно Станимака), чудото със спасе-
нието им след 13 месечна обсада, как-
то и избиването на езичниците край 
Филипопол, като в случая се визира 
разгрома на българите на цар Борил 
край града в 1208 г. (A. van Weenen, K. 
Ciggaar, St. Thorlac’s in Constantinople, 
built by a Flemish emperor, Byzantion 49 
(1979), 428-446). В последния случай 
се говори за избиването на езичници-
те, което е още едно указание за трети-
рането на българите като езичници.

Въпреки известието в писмото на 
Хенри, ние не можем да кажем кате-
горично, че на територията на Фи-
липополското херцогство може да 
се открие настаняване на тамплиери, 
въпреки, че е логично, както от стра-
на на императора, така и от страна на 
венецианците, които контролирали 
по-голямата част от Тракия.

Близките връзки между венециан-
ците и Бонифаций Монфератски и 
ордена на тамплиерите първоначал-
но дали добри резултати за ордена. 
Веднъж обаче, когато маркизът решил 
да направи независима от Констан-
тинопол, държава, т. е. Солунското 
кралство, тамплиерите били въвле-
чени в политическите борби в Кон-
стантинополската латинска империя. 
Не случайно, Петер Лок допуска, че 
конфискуването на част от имотите и 
имуществото на ордена от латинския 
император Хенри, като например Ра-
веника и Сидони, може да се разглеж-
да като част от мерките на империята 
срещу ордена, целящи неговото нака-
зание за участието му на страната на 
ломбардците (P. Lock, The Franks in 
the Aegean, 1204-1500 (London & New 
York: Longman), 1995, 58-59, 234-235). 
Съответно се предполага, че самите 
дарения, направени на ордена от лом-
бардците, са целяли привличането на 
ордена към тяхната кауза.

По време на понтификата на папа 
Хонорий III, ситуацията на Балканите 
коренно се променила от тази от вре-
мето на Инокентий III. Почти всич-
ките латински държави не само, че не 
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можели да отделят 
ресурси за поход 
срещу Светите земи, 
а те самите се борели 
за своето оцеляване. 
Променила се и ро-
лята и дейността на 
ордените в Романия, 
включително и на 
тамплиерите. При-
мер за това е папска-
та була от юли 1222 
г. с която папа Хо-
норий III позволил 
на братята от ордена 
на Св. Сампсън да 
използват оръжие и 
коне за „защита на 
империята (в случая 
- Латинската), която 
постоянно е тормозена от гърците“ 
(pro defensione imperii quod multipliciter 
infestatur a Grecis). Самият орден, кой-
то е образуван най-вероятно в 1208 
г. впоследствие през 14 век се влял в 
ордена на хоспиталиерите (N. Chrissis, 
New Frontiers, 29). По това време, ос-
новната дейност на ордените в Рома-
ния, включително и на тамплиерите, е 
било да се борят срещу гърците като 
врагове на Латинската империя и като 
еретици като врагове на католическата 
църква.

Въпреки оскъдните данни, с ко-
ито разполагаме за ролята на ордена 
на тамплиерите, в живота на Констан-
тинополската латинска империя, са 
възможни все пак някои наблюдения. 
Така, тяхното участие в Четвъртия 
кръстоносен поход, ако и не взели 
участие в обсадата и превземането на 
Константинопол, е било възнаградено 
от императорската власт. Нещо повече, 
те действали като най-доверените лица 
в кореспонденцията между новия импе-
ратор и папата. Предвид характера на 
ордена, земите и имуществото, което 
получили, като например селища, земи 
и църкви, нещо, което те получавали и 
на Запад, са били дадени за подпома-
гането на борбата им в Светите земи и 
тяхното освобождаване от неверници-
те. В някои от случаите, замислената 
програма не се изпълнила и е много 
вероятно рицарите да не са успели да 
влезат във владение, както е това на-
пример в Саталия. Въпреки липсата на 
категорични данни, изворите допускат 
участието на ордена в борбата срещу 
православните християни, и основно 
гърците и павликяните, което е несвой-
ствено задължение на ордена.

От друга страна обаче, тампли-
ерите позволили да бъдат въвлечени 
в политическите борби в рамките на 
империята, нещо, което се открива 
също така и на Запад. Те са били във-
лечени като следствие от сложните 
родствени и сеньорски връзки между 
ломбардската и венецианската аристо-
крация и елита на новообразуваното 
Солунско царство и водачите на ор-
дена в Романия. Напрежението, което 
възникнало между ордена и латин-
ския император в Константинопол в 
тази връзка, довело до конфискува-
нето на земи, предадени на ордена, 
или непредаването на земи и имуще-
ство на ордена, въпреки желанието 
на сеньора. От този момент насетне, 
изглежда, че орденът изгубил своите 
първоначално добри позиции в Кон-
стантинополския двор, въпреки, че се 
разглежда вече от папите като осно-
вен инструмент за налагането на като-
лицизма сред местното население. В 
крайна сметка, орденът запазил част 
от своите владения, особено тези в 
Атина, до края на своето съществува-
не, но въвличането му в политниче-
ските игри в Романия, го отклонило 
от неговата задача, свързана с осво-
бождението на Светите земи. Прави 
впечатление първоначалният ентуси-
азъм, с който се отнасят към тях както 
латинския император Хенри, така и 
папа Инокентий III, и последвалото 
им почти отсъствие от писмените из-
вори впоследствие.

Състоянието на ордена значително 
се усложнило и от неблагоприятната 
за латинците политическа обстановка, 
свързани с образуването и последва-
лия възход на Епирското деспотство 

на Балканите и Некейската 
империя в Мала Азия, раз-
громът на рицарите край 
Хадрианопол в 1205 г. и 
последвалото настъпление 
на българския цар Калоян, 
междуособиците и упадъка 
на Константинополската 
латинска империя след уп-
равлението на император 
Хенри и др. Всичките те до-
вели до засилване на проти-
воречията между рицарите 
и местното население, както 
и до загубите на значително 
имущество и земи, които 
вече не били в ръцете на ла-
тинците. Вниманието и уси-
лията на Ордена изглежда, 
че вече се съсредоточили в 

запазването на тези земи и имущество, 
които били в рамките на латинските 
държави на Балканите. Що се отнася 
до Тракия, турбулентната политиче-
ска ситуация, както и промененото 
отношение на император Хенри към 
Ордена след подкрепата, оказана на 
Бонифаций Монфератски и неговите 
ломбардски съюзници в борбата сре-
щу Константинопол, определено не 
способствали за трайното установява-
не на тамплиерите в Тракия и получа-
ването на фиефи. Дори в началото да 
е имало подобно намерение или дори 
изпълнение, съдейки от писмото на 
императора от 1205 г., то последва-
лите унищожителни войни на цар 
Калоян, без съмнение са изтласкали 
не само кръстоносците, но и тампли-
ерите от Тракия. Едва след разгрома 
на цар Борил край Пловдив в 1208 г. 
може да се говори за по-трайно при-
съствие на кръстоносците в района, 
но по това време се скъсват близките 
взаимоотношения между императора 
и ордена.

Историята на Ордена на тампли-
ерите в рамките на Константинопол-
ската латинска империя, е типичен 
пример за сложните и често противо-
речиви и изключително динамични 
процеси, които протичали в турбу-
лентните райони на Европа. Именно 
това подклажда и тяхното отношение 
и навлизането в политическата игра, 
в която не винаги били на страната 
на победителя. Въпреки това обаче, 
след първоначалното колебание, те 
получили изключителната подкрепа 
на римския Първосвещеник, чиято 
политика може би направлявала впо-
следствие  и техните действия. nnDnn
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Ïðîô. ä-ð Þëèÿ Íèêîëîâà GOTJ, 
Âåëèê Îôèöåð

Тълкуване на 
символите в 
Библията – 
БЕЛИЯТ КОН

Philip James De Loutherbourg 
(1740–1812)

Библията / Стария завет/ ни 
убеждава, че Бог е верен. Амос 
3:7: "Наистина Господ Йехова 

няма да направи нищо без да открие 
своето намерение на слугите си про-
роците." Бог е разкрил бъдещето на 
християнската църква предварително. 
В книгата "Откровение" е пророкува-
на християнската история. Там Бог  
представя четирима конници, които 
яздят през небето. Те препускат на 
фона на пейзажа на историята. Те 
препускат през облаци прах и чрез 
тези конници Бог описва нашите 
дни, описва християнската история. 
По този начин Бог ни дава отговор 
на въпроса: "Защо има толкова много 
различни деноминации?"

За тези конници четем в книгата 
"Откровение" 6 глава. Първият стих 
започва със следните думи: "И видях, 
когато Агнето отвори един от седем-
те печата". Кое е Агнето? Това е Исус 
Христос. Така че тук ни се представя 
Агнето – Исус Христос, което отваря 
печатите на историята. Тук откриваме 
обяснението на Исус за наличието на 
толкова много различни деномина-
ции. Тук научаваме за тайната на тези 
четирима конници. Ако успеем да раз-
берем тайната на четиримата конници 
и тайната на печатите, те биха  ни по-
могнали да разберем, защо има тол-
кова много деноминации. В книгата 
"Откровение" ни е разкрито бъдеще-
то на християнството. Тези различни 
деноминации, които са произлезли от 
християнството, не могат да обвинят 
Бог, че не е верен. Те ясно са описани 
в библейското пророчество. Агнето 
отваря първия печат и пророк Йоан на 



Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2018 ã.     45  

ХРИСТИЯНСКИ ДЕНОМИНАЦИИХРИСТИЯНСКИ ДЕНОМИНАЦИИ

остров Патмос поглежда във видение 
в небето и вижда конник, който язди 
бял кон. Откровение 6:1 казва: "И ви-
дях, когато Агнето отвори един от се-
демте печата и чух едно от четирите 
живи същества да казва със глас като 
от гръм: "Дойди и виж!" И видях на 
небето бял кон и яздещият на него 
имаше лък. И даде му се корона, и 
той излезе побеждаващ да победи."  
Често в библейските пророчества 
Бог ни представя символи, за да ни 
обясни бъдещето. Тук ни се описват 
четирима конника.Белият конник е 
първият от тях. Библейските проро-
чества започват от времето на про-
рока. Пророчествата на Йоан започ-
ват от неговото време - това е първи 
век. Тук Йоан описва Християнската 
църква като конник яздещ на бял кон. 
Описва християнството от първи век 
като една мощна сила. Той описва 
християнската вяра като побеждава-
ща сила. В древен Рим, когато рим-
ляните извоювали победа, римският 
генерал винаги се завръщал яздещ на 
бял кон. Този бял кон бил символ на 
победата. След римския генерал върве-
ли неговите войски, но в средата между 
римските армии вървели победените и 
пленени армии. Този кон символизира 
побеждаващата вяра на Новозаветната 
църква.  В Откровение 19 глава ни се 
описва Исус, Който язди на бял кон, 
когато идва втори път.

 Това е отново символ на победа. 
Така, че белият кон винаги е символ 
на завоевание и победа. Белия цвят 
също е символ на чистотата на вя-
рата. В Откровение 12 гл. Библията 
ни говори за истинската църква, за 
Христовата невяста, която е облечена 
в бяло. Така, че белият кон е символ 
на завоеванието,  на чистата вяра. Бог 
препуска през първите векове яздещ 
на бял кон, новозаветната църква за-
владява, Божието Слово пронизва 
сърцата. Душите се променят, живо-
та се преобразява. Има ли по-добър 
символ да се представи завоеванието 
на новозаветната вяра, да се представи 
Новозаветната християнска църква, 
която препуска от Ерусалим към Азия, 
от Галатия към Филипи и Коринт. 
Която препуска към Рим, Испания. 
В действителност тази завоевателна 
християнска вяра, която е представена 
чрез белия кон, завладява дори домът 
на Цезар според Посланието към Фи-
липяните 4 глава.  Това е една чиста 
вяра. Библията казва в Колосяни 1:23: 

"Ако останете основани и твърди във 
вярата и без да се помръднете от на-
деждата, открита вам в благовестие-
то." Апостол Павел казва, ако тази 
вяра остане чиста, Христовата невяста 
носи бели неопетнени дрехи, ако тя 
притежава вярата на апостолите, "ако 
останете основани и твърди във вяра-
та и без да се помръднете от надежда-
та, открита вам в благовестието, което 
сте чули и което е било проповядвано 
на всяка твар под небесата." Според 
Апостол Павел чистото евангелие е 
това, което е основано на ученията 
на Христос и на Библията - то ще да 
бъде проповядвано на всяка твар под 
небесата. В първи век евангелието 
наистина се разпространява с голяма 
мощ, Божието Слово навлиза в раз-
лични етнически и  езикови групи. 
Апостол Петър обръща в истината 
езичникът Корнилий. Скопецът от 
Етиопия става първият човек, който 
занася евангелието в Африка. Тези 
християни от Етиопия запазват своя-
та вяра през вековете. 

Така евангелието се разпростра-
нява навсякъде, преодолява всякакви 
етнически и географски граници. 
Библията казва в Деян. 5:14: "И още 
по-голямо множество повярвали в 
Господа, мъже и жени се прибавяха." 
Светите отци цитират езически автор,  
написал следните думи: "Вие сте на-
всякъде, в нашите войски, в нашите 

университети, вие сте навсякъде." 

По това време Християнската 
вяра е проникнала до основите на 
империята. В първи век много рим-
ски войници приемали Христос. 
Особено ярка е  историята за това, 
как 40 стражи се обърнали към Хрис-
тос и не желаели вече да пренасят 
жертва, заради това били откарани в 
Северна Италия и там ги съблекли до 
кръста и им казали: "Избирайте! Или 
ще пренасяте дим от тамян или ще 
замръзнете до смърт." Завели ги до 
едно замръзнало езеро. Край брега 
римските армии се греели на лагер-
ния огън и се хранели с топла супа и 
им говорили: "Ако се предадете и се 
откажете да сте в Христос, тогава ще 
можете да дойдете и да се стоплите 
на огъня, можете да се нахраните с 
топла супа." Но тези мъже образува-
ли един кръг и в тази мразовита нощ 
с премръзнали крайници започнали 
да пеят: "Ние сме 40 борци за Теб, о, 
Христе. На Тебе да бъде слава, почит 
и хваление до вечни векове". Те пее-
ли през нощта тези думи.  "Ние ще 
бъдем верни на Тебе, Господи!" Но 
както пеели един от мъжете решил да 
се предаде. Той не можел да издържа 
повече на студа, отделил се от кръга и 
извикал: "Предавам се. Съгласен съм 
да пренасям жертви на Цезар." Но ос-
таналите продължавали да пеят: "Ние 
сме 39 борци за Теб, о, Христе. На 
Тебе да бъде слава, почит и хваление. 
Ние ще ти останем верни и предани и 
няма да пренасяме жертви на Цезар." 
Но както пеели: "Ние сме 39 борци за 
Теб, Христе", предводителят на рим-
ската охрана съблякъл своята дреха и 
се отправил от огъня към леда, където 
се намирали тези 39 мъже. Те започ-
нали отново да пеят: "Ние сме 40 бор-
ци за Тебе, о, Христе."

Векът, в който живеем, е век на 
християнство на компромиси. Това 
е век на отстъпилото християнство. 
Много често хората предпочитат по-
пулярното християнство на компро-
мисите, но причината, поради която 
новозаветното християнство разтърс-
ва света е обрисуването му като ездач 
на бял кон, който препуска през света . 
Това е образът на онези мъже и жени, 
които  били ревностни за Христос. 
Те били ревностни да извършат това, 
което Бог казвал в Своето слово. Те 
предпочитали да умрат, отколкото да 
обезчестят Исус.  nnDnn
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Тайната история на 
Ордена на Храма
Геология на боговете

Ñåñòðà Ìàðèÿ Àðàáàäæèåâà, DCTJ

▲Åãèïåòñêèÿò áîã Îçèðèñ, 
öàðÿò íà ïîäçåìíîòî öàðñòâî, 
÷åñòî å èçîáðàçÿâàí ñ òÿëî, 
îìîòàíî â ëåíòè çà ìóìèôèöè-
ðàíå. Çàä òðîíà ìó ñà çàñòàíà-
ëè íåãîâàòà ñúïðóãà Èçèäà è 
íåéíàòà ñåñòðà Íåôòèäà.

Мястото, на което слизат от 
корабите първите кръстоно-
сци, представлява истински 

кръстопът на най-разнообразни на-
роди и вярвания. Площта, обхващаща 
Близкия и Средния изток, не е много 
голяма: територията между богатите 
долини на Ефрат и Нил е една напъл-
но безплодна пустош; но подобно на 
пустинния вятър духът броди където 
си иска и това малко късче от планета-
та определено излиза, че е най-госто-
приемното място за боговете.

Това е мястото, където от век на 
век хората преследват целта-химера 
на строителите на Вавилон: надеж-
дата един ден да достигнат до небето 
и да свалят булото му. Именно тези 
земи виждат през вековете Халдея да 
жъне тайните на звездите, иудеите да 
треперят пред Иехова, християните да 
плачат пред Христовия кръст, мюсюл-
маните да засвидетелстват пред Аллах 
своята смиреност и покорство. Но ка-
риерата, от която всички те добиват 
камъните за построяването на своите 
храмове е една и съща.

Сред религиите на Изтока египет-
ската е една от най-древните. Всички 
останали религии, още в зората на 
зараждането се вслушват внимателно 
в сказанията на тази старица, която е 
вече на четири хилядолетия, но остава 
вечно млада и невъзмутима пред въл-
ненията на Историята.

Египетският бог Озирис, царят на 
подземното царство, често е изобразя-
ван с тяло, омотано в ленти за муми-
фициране. Зад трона му са застанали 
неговата съпруга Изида и нейната сес-
тра Нефтида.

Могъщ и влиятелен, Египет „пре-
нася“, дори без завоевания, боговете 
си на другия бряг на Средиземно море. 
Покорен и унижен, той съумява да ги 
наложи на завоевателите си. Иудей-
ските царе-пастири, Персия, Алексан-
дър Велики, Рим, Византия и накрая 
арабите постепенно успяват да завла-
деят земята на Египет, но също толко-
ва последователно египетското небе 
оставя своя отпечатък върху тях.

Сред руините на Тива между Кар-
нак и Луксор Сфинксът с глава на 

овен, пазач на изворите на реката, вече 
е стар като времето, когато жреците на 
фараон Рамзес ІІ го показват на дете-
то Моисей. По-късно пак Сфинксът 
от Тива задава през морето на Едип 
онези вечни въпроси: Откъде идва чо-
векът? Какво представлява той? Къде 
отива? Пак пред Сфинкса се озовават 
и монасите от първите векове на хрис-
тиянството, когато избират Tивания за 
място на уединение и размисъл.

Тот, богът-ибис, пазителят на тай-
ните книги, който успява да изцери 
окото на Хор1 , се превръща в гръцки 
бог под името Хермес и именно той 
изпраща онзи, другият овен, надарен 
с дар-слово, от когото аргонавтите из-
мъкват прословутото Златно руно.

Залезът на боговете, както и поя-
вата на други богове хвърлят градове-
те-държави и сърцата на хората в ужа-
сен смут, но винаги Озирис, „извечно 
добрият“, обхожда този кръговрат с 
жестока страст и със свое¬то славно 
възкресение, а Изида, „господарката 
на небето“, го оплаква и погребва2. 

Големият сфинкс на платото Гиза 
е ориентиран точно на изток и в дните 
на равноденствието гледа изгрева на 
Слънцето. Според преданията на древ-
ните египтяни той пази „прекрасното 
място на началото на всички времена“. 
Рисунка на Дейвид Робъртс, 1842 г.

От самото начало, цялата среди-
земноморска езическа религия е заим-
ствана от египетската. Озирис е заме-
нен с Дионис, Изида с Деметра, но под 
тънката обвивка на чужди имена те 
продължават да бъдат самите себе си, 
или по-точно казано, в известен сми-
съл тяхната еманация стига чак отвъд 
морето, докато тайнствена им същност 
никога не напуска Египет, където уче-
нията за инициация ревниво я пазят.

Защото любовта към тайното, ду-
хът на мистерията, вкусът към посла-
нията чрез кодове и енигматичните 
емблеми, радикалното разделение 
между адепти и профани са несъм-
нено най-забележителните черти на 
египетската религия. В храма не влиза 
всеки, който пожелае: грижливо под-
брани вярващи могат да проникнат 
във вътрешния двор, през тайния вход 

между две кули, но залата на главния 
корпус е отворена само за жреците и 
единствено първожрецът, упълномо-
щен от царя-бог-фараон, има достъп 
до тази Светая светих, наричана Наос 
или залата на Раклата3.

Впрочем, по всичко личи, че тези 
тайни не изглеждат никак смешни в 
очите на най-големите гении на Ан-
тичността, след като мнозина от тях 
пътуват до Египет, за да проникнат в 
тях. През 6 в. пр. Хр. Питагор, този 
гигант на мисълта, се завръща оттам 
с нова вяра. Милостта на Озирис, бог 
на мярката и тази на Изида, богиня на 
природата, изглежда са обединени, 
за да внушат на известния математик, 
който изковава термина философия, 
доктрината, според която законът на 
Вселената е този на Числото. Успе-
хът на Питагор е е толкова голям, че 
оглавяваното от него религиозно-
политическо тайно общество взема 
за около половин век властта в цяла 
Южна Италия, а след неговата смърт 
той е възприеман като полубог и син 
на Хермес.

В крайна сметка езичеството отно-
во отива при корените си в Египет и 
именно там, в лицето на непоклати-
мите египетски богове още в свое¬то 
зараждане християнството ще види 
най-опасните си врагове: през 380 г. 
Теофил – християнският патриарх на 
Александрия заповядва да бъде събо-
рена статуята на Озирис Хапи, като 
държи лично да нанесе първия удар 
с брадвата, „отсичайки така главата 
на идолопоклонничеството“, според 
красноречивия израз на Руфин4. Но 
дори с отрязана глава идолопоклонни-
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►Ãîëåìèÿò ñôèíêñ íà ïëàòîòî Ãèçà å îðè-
åíòèðàí òî÷íî íà èçòîê è â äíèòå íà ðàâ-
íîäåíñòâèåòî ãëåäà èçãðåâà íà Ñëúíöåòî. 
Ñïîðåä ïðåäàíèÿòà íà äðåâíèòå åãèïòÿíè 
òîé ïàçè „ïðåêðàñíîòî ìÿñòî íà íà÷àëîòî 
íà âñè÷êè âðåìåíà“. Ðèñóíêà íà Äåéâèä 
Ðîáúðòñ, 1842 ã.

чеството продължава да шества по све-
та: от Рим до Галия и Германия, където 
има силно народно благоговение към 
„Изида, девицата, която роди син“; 
през 2 в. философът-поет Апулей, по-
добно на Питагор, а после и Херодот, 
не устояват на чара на богинята; в края 
на 4 в. процесиите в чест на богиня 
Изида продължават по улиците на Ве-
чния град, докато в Александрия, която 
вече е научна и интелектуална столица 
на света, египетското влияние заразява 
евреите-каббалисти и християните-
гностици, както по-късно ще зарази и 
мюсюлманите-шиити.

Този поглед към историята на 
религиите ще позволи да разберем 
по-добре до каква степен духовна-
та атмосфера на Близкия Изток през 
Средновековието е различна от тази на 
западния католицизъм. В Близкия Из-
ток всичко подлежи на обмен, народи 
и идеи са непрекъснато смесвани, тази 
част на света упорито отхвърля корсе-
та на една прекомерно стриктна пра-
воверност; тя заимства от иудаизма, от 
елинизма, от християнството и от ис-
ляма, но запазва своята идентичност; и 
с помощта на чисто източната любов 
към витиеватите словоизлияния от 
Византия до Александрия, през Иеру-
салим и Дамаск, навсякъде възникват 
и плъзват най-разнообразни течения, 
най-ексцентрични секти.

Дълго време подобна атмосфера 
поражда в умовете известен скептици-
зъм към всяко вероизповедание, кое-
то заявява, че единствено то съдържа 
цялата истина. По тези земи, където 
са преминавали един след друг про-
роците, всеки от тях развенчавайки 
предишните и понякога подбуждайки 
хората да се избиват помежду си, не 
липсват мъдреци, които да проповяд-
ват, без разбира се, да го правят твърде 
демонстративно, че различните про-
тивостоящи си често с оръжие в ръка 
църкви са само замъглени фрагменти 
от едно и също огледало. А от най-
древни времена в тези фрагменти е от-
разена една неделима истина, разбита 
на парчета от човешката лудост. Тайно 
и търпеливо, независимо от официал-
ното си верую, те преследват стремежа 
си да намерят сред лъкатушенията на 
различните вярвания цялостния образ 
на разбития на парчета бог. Те знаят, 
че думите „Свето писание“ и „йерог-
лиф“ са абсолютни синоними и не 
приемат буквалния прочит на Библия-
та, Евангелието или Корана – в техни-
те очи това са просто алегории, чийто 
таен смисъл трябва да бъде разгадан.

Но това не бива да бъде заявявано 
открито, защото вкопчените в догми-
те сановници и духовенство мачкат 
безмилостно всеки, който поставя тех-
ните постулати под въпрос. Впрочем 
според тези, които вярват, че я виждат, 
тази истина не трябва да бъде изважда-
на на показ, тъй като нейната страшна 
светлина ще изгори неподготвените да 
я видят очи. Търсенето ù като духов-
на гонитба, като кралски лов, отреден 
единствено на големите господари, 

които опустошават полята на бедните 
подир повика на някой далечен лов-
джийски рог, за да подхвърлят накрая 
на простолюдието най-мизерните 
парчета от плячката си.

 В края на съществуването на Рим-
ската империя в Александрия живеят 
около един милион евреи. Точно то-
гава един легендарен равин, на име 
Шимон бар Йохай5, прави нова ин-
терпретация на алгебрата по възмож-
но най-фантастичния начин и успява 
да изчисли силата на Бога, извеждайки 
формулата, че три плюс едно никога 
не е равно на четири. Така се заражда 
каббалата.

Думата „каббала“ означава едно-
временно традиция и изчисление в 
семитските езици6. Самият Бог, както 
учи рави Симеон, е непостижим за на-
шия слаб ум; той ни се разкрива само 
чрез името си; но който знае и разби-
ра името на Бог, той притежава ключа 
към всички неща, защото точно чрез 
името си Бог се разпростира върху ця-
лото си творение.

На всяка от двадесет и двете бук-
ви в еврейската азбука едновременно 
съответстват число и идея7. Всъщ-
ност на иврит името на Бог YHWH 
съдържа четирите букви Iod, Hé, Vau, 
Hé8. „Цялата Божия сила е в първата 
буква, отражението Му е във втората, 
тълкуванието Му е в третата, а Него-
вото оплодотворяване – в четвъртата.“ 

Съответно тайнството на Троицата – 
един единствен Бог в три различни 
личности – е сведено до алгебрична 
формула и както „Бог начерта своя 
свят чрез трите форми: писмо, число 
и реч“, същата тази формула може да 
бъде прилагана до безкрайност. 

Въз основата на четири букви, че-
тири числа и четири понятия, пораж-
дащи всички останали, каббалистите 
обясняват развитието на цялата Все-
лена, представяйки си я като живо из-
ображение на живия бог, съдържащо 
във всеки един етап: 1) мъжкия прин-
цип, 2) женския принцип, 3) техния 
продукт и 4) общността от трите.

Тази система може да изглежда 
проста и дори наивна; всъщност тя 
въобще не е такава – каббалистичните 
букви и цифри стават синоним на ужас-
но сложни умозаключения. Всъщност 
въвеждането на математиката в облас-
тта на божественото тайнство е съще-
временно въвеждане на божественото 
тайнство в математиката. Бог е едно-
временно троен и единен, но изразен 
като 3 плюс 1 не е 4. В един свят, къде-
то всичко е отражение на Бог и всичко 
е числа, този постулат очевидно не оп-
ростява изчисленията. Например три 
произволни точки определят четвърто 
нещо – цялостната общност, която е 
една единствена; един баща плюс една 
майка, плюс един син са нещо четвър-
то, а именно едно семейство: от една 

►Èçèäà, „ãîñïî-
äàðêàòà íà íåáå-
òî“, „äåâèöàòà, 
êîÿòî ðîäè ñèí“, 
å äúëáîêî ïî÷èòà-
íà îò íàðîäèòå íà 
Àíòè÷íîñòòà ÷àê äî 
4 â. ñë. Õð.
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страна 4 винаги и навсякъде е равно на 
3, от друга, то навсякъде води до една 
единна същност9. Впрочем, също как-
то едно семейство като цялост никога 
не е видимо, а виждаме само члено-
вете му, които го съставят, по същият 
начин за един каббалист всяко число 
има две стойности: видима и тайна. На 
основата на всичко това, трите кабба-
листични метода – гематрия, темура 
и нотарикон – съчетават алгебрата и 
филологията, въвличат числа, букви 
и отделни думи в една неразбория от 
сметки и равенства, чиито правила са 
колкото смущаващи, толкова и точни.

Разглеждано в тази светлина, Све-
тото писание не е само алегоричен, но 
и наистина закодиран документ, към 
който обаче човек трябва да подхожда 
внимателно. Защото никой нормален 
ум не може да повярва, например, че 
Адам дава живот на Сет на сто и три-
десет години, след което живее още 
осемстотин години, че Сет става баща 
на сто и пет години и умира на девет-
стотин и дванадесет години и така без 
прекъсване до Ной, минавайки през 
рекордьора Матусалем, който достига 
възраст от деветстотин шестдесет и 
девет лета! В очите на каббалиста тези 
дълги родословия, с които е пълна 
Библията, всъщност олицетворяват 
деленията на времето и тези хора със 
странни имена, които на необичайна 
възраст дават живот на други хора, са 
числа, пораждащи други такива. Тук 
очевидно открива една идея, особено 
ценена през епохата на Гръко-римска-
та античност: nomen, numen – името е 
знак10.

През 1945 г. един селянин от село-
то Наг-Хамади близо до Луксор оре 
със своето рало, когато палешникът 
удря голяма делва, счупва я и от нея из-
пада купчина стари пергаменти. Вмес-
то да ги използва за подпалки, на на-
шият човек му хрумва добрата идея да 
ги продаде за няколко монети на един 
антиквар. Днес експерти от цял свят 

свеждат глави над тези вехти свитъци, 
написани на коптски през 3–4 в. сл. 
Хр. – това са свещените книги на тайн-
ствената секта на гностиците. А в тези 
свещени книги се разказва, че един 
от предводителите на сектата, Симон 
Магът, не само е чудотворец, равен на 
св. Петър, а може и да лети като птица. 
Неговото учение изкушава мнозина от 
Отците на Църквата, преди да бъде за-
клеймено като ерес.

В колекцията ръкописи от Наг-
Хамади Откровенията на Хермес 
Трисмегист са подредени до апокриф-
ните Евангелие от Тома и Евангелие 
от Филип; всъщност, това е начинът, 
по който древната египетска религия 
прониква в ранното християнство, 
също както навремето повлиява чрез 
Питагор на елинизма и чрез каббалата 
на иудаизма. 

Да бъде изучен в детайли гности-
цизмът е изключително трудно, тъй 
като, подобно на своите предшестве-
ници египтяните, гностиците обичат 
да са обкръжават със строго пазена 
тайна; както четем в Откровенията на 
Хермес Трисмегист: „В това писание 
са скрити Гласът и Името, то произ-
тича от безконечните Мисъл и Сила, 
затова ще бъде запечатано и потулено 
в Дома11.“

Отгоре на всичко, малкото, което 
знаем за това учение, успява да убегне 
от анализ с една разочароваща изтън-
ченост. Но от тази объркана теология 
на гностиците, специалистите по ис-
тория на религията успяват да отделят 
няколко основни черти:

1. Светата Троица, Баща-Син-Све-
ти Дух, са заменени от гностиците с 
троицата Баща-Майка-Син. Бащата е 
Върховното същество, което не под-
лежи на определение, което е нався-
къде и никъде и което никой не може 
да познае, нито дори да си го пред-
стави. Майката е София (Мъдростта); 
тя е Светия Дух-Жена, „тази, която 
дава живот без съвкупление“, посред-
ничката между Бога и Света. Синът е 
Спасителят, Пратеникът и идеята за 
неговата личност противопоставя най-
силно гностицизма на ортодоксално-
то християнство; защото в очите на 
гностиците идеята, че Бог би могъл 
да се претвори в човек, е богохулна 
безсмислица: или Иисус е човек и не 
е Изкупителят, или пък е Изкупителят, 
но не е човек. Както подчертава един 
бележит специалист, „така в гносиса 
откриваме култът към Божествената 
Жена, към Майката, към Свещената 
женственост; и отново се връщаме към 
древното египетско триединство на 
Бащата, Майката (Изида) и Сина12.“

2. Под Бог, който създава свръхес-
тествения ред извън времето и прос-
транството и следователно е Единстве-
ния съвършен, гностиците поставят 
един по-низш, но съблазнителен бог, 
нещо като заместник на първия, чиято 
еманация е той: това е Демиургът, чес-
то наричан Луцифер, законодател на 
Космоса, господар на този свят13.

3. За гностиците не вярата е спаси-

телна, а познанието. Оставяйки с пре-
зрение простодушната вяра, „вярата 
на въглищаря“, на обикновения човек, 
жертва на догмите и алегориите, те 
се впускат в търсене на спасителното 
познание – гносисът, тайното съкро-
вище, достъпно единствено за посве-
тените.

Преди да продължим изследване-
то на този религиозен лабиринт на 
Близкия Изток, сред който се озовават 
кръстоносците, нека за момент да си 
поемем дъх, четейки, за да обобщим, 
следната забележителна страница на 
принц Матила Гика14:

„Така едновременна се зараждат 
херметизмът и каббалата, неразривно 
свързани с гносиса чрез една обща ро-
дословна линия; това са трите лица – 
египетско, еврейско, елинистично – на 
едно и също божество.

На прага на християнската ера, 
в тази обитавана от метафизиките и 
религиите градина на Хесперидите, 
каквато е блестящият александрийски 
микрокосмос – извисен сред разцвета 
на философските системи и вярвани-
ята център, откъдето тръгват великите 
алеи на мисълта и тъмните пътеки на 
сектите – все по-престижно от всякога 
издига снага царственото дърво на ис-
тинската философия. 

Уханието на мистерии витае във 
въздуха на тази градина; подобно на 
Хермес-Тот, Деметра-Церера отно-
во се завръща в Страната на Черната 
земя15, отново става Изида, „благоу-
ханната кралица, облечена в лен“. Тя, 
подобно на своя спътник в живота, се 
подмладява по странен начин и както 
него преоткрива лабораторията за ма-
гии и „заклинанията за власт“. „Ни-
кой смъртен никога не е повдигал моя 
воал“, казва античната Изида, богиня 
на тайните и посвещенията; алексан-
дрийската Изида, държаща в протег-
ната си длан плод на персеа с формата 
на сърце, оставя воала си да падне и 
се явява на показ, като плод с цвета на 
кехлибар в обвивка от снежнобял лен, 
богиня на плодотворния живот, източ-
ник и приемник на човешкия род.

 Ранната християнска църква вед-
нага вижда в александрийския гносис 
зловреден извор на тайнства, изкуси-
телни загадки и ловки мистификации. 
Тогава сектата на гностиците, заедно 
със странните си разклонения, е сра-
зена, низвергната от римското лоно и 
обречена. Но ние ще видим, че гнос-
тичното учение, дори да преминава 
през тежки перипетии заедно с кабба-
лата и херметизма, успява да оцелее в 
сянката на езотеризма, предавайки от 
век на век своето ритуално и идейно 
наследство, в което питагорейските 
ритуали и символика са само една мал-
ка част16.“ nnDnn
Следва продължение..
1„Премеждията на Окото на Хор силно въл-
нуват древните египтяни и неговото „възстано-
вяване“ е предмет на многобройни коментари: 
скоро под името Oudjat („излекуваният“) той 
става самия символ на приношението; затова, 
напълно естествено, жрецът играе ролята на 
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младия Хор.“ – Жан Сент-Фар Гарно, La vie 
religieuse dans l’ancienne Egypte. (Религиозният 
живот в Древен Египет), 1948 г. – Бел. авт.
2 Озирис, нападнат от брат си Сет, пада 
мъртъв на земята. Тялото му е поставено в 
ковчег и хвърлено в Нил. Тласкан от течението, 
ковчегът достига Библос, където се заплита в 
корените на една папрат. Пренесен в царския 
палат с оплелото го растение, ковчегът попада 
в ръцете на Изида, която го скрива насред едно 
тресавище. Но Сет по време на нощен лов нами-
ра тялото на Озирис, разчленява го и разпръсва 
парчетата от него. Тогава Изида тръгва да 
ги търси и накрая, след много перипети, успява 
да ги събере. Тя се опложда по свръхестествен 
начин от мъртвия си съпруг и с помощта на 
Нефтида го погребва; по гробниците в Тива 
са изобразени двете неутешими жени от двете 
страни на саркофага му. Изида ражда син, бог 
Хор, и неотклонно бди над него. Но вдовицата 
и сиракът ще бъдат утешени, защото Озирис 
възкръсва; той става бог на отвъдното и съдия на 
мъртвите: една теглилка му служи за премерва-
не на сърцата. Изида е изобразявана загърната 
с бяло платно, защото тя научава хората да 
отглеждат лен и едновременно с това измисля 
корабното платно. Тя носи на главата си лунния 
диск. Представяна е седнала на трон с висока об-
легалка (catedrе), защото „Изида“ означава също 
и „трон, престол“. Ще отбележим, че идеята 
за трон за нас винаги е свързана с представата 
за религията: тя съществува през цялото време 
в понятието Църква, още от Светия Престол, 
където папата проповядва ex catedra. Тази идея 
прониква от катедралите до най-скромните 
култови постройки, които на старофренски са 
наричани chaises (престол, стол), от латинското 
ecclesia.– Жан Сент-Фар Гарно, La vie religieuse 
dans l’ancienne Egypte. (Религиозният живот в 
Древен Египет), 1948 г. – Бел. авт.
3 „Храмът не е, както са мюсюлманските 
джамии, място за обща молитва, а е наистина 
дом на бога, неговият чертог… В самото начало 
между храмовете и домовете на богатите няма 
никаква съществена разлика, но скоро конструк-
цията на религиозните сгради става по-сложна, 
за да добие постепенно своя собствена специфи-
ка… По принцип светата обител трябва да е 
неразрушима. Ориентацията на сградата има 
голямо значение; замисълът разкрива желание 
да бъде установена точна симетрия от двете 
страни на голямата ос; изпълнението на този 
замисъл придава на храмовете космически ха-
рактер… Таен проход между две кули води към 

покрит двор, заобиколен от портици: в дъното 
са колонните зали; следва олтарът на лодката, 
превозното средство, избрано от Господаря, бог 
или богиня, тъй като в Египет главният транс-
порт е водния; често втори олтар съдържа ракла 
(наос), който пази свещеното изображение.“ 
– Жан Сент-Фар Гарно, La vie religieuse dans 
l’ancienne Egypte. (Религиозният живот в Древен 
Египет), 1948 г., с. 65-67. – Бел. авт
4Руфин от Акилея, наричан Тираний Руфин 
(ок. 345–410 г) – монах, историк и теолог, най-
известният преводач на основните трудове на 
Ранното християнство, най-вече на произведени-
ята на Ориген. – Бел. ред.
5Раби Шимон бар Йохай или Рашби (от Раби 
Шимон бар Йохай) – известен равин, живял 
по времето на Таннаимите (учениците на 
Мишната), на мястото, където днес е разполо-
жен Израел по време на Римския период, след 
разрушаването на Втория Иерусалимски храм. 
На него е приписвано авторството на Книгата 
Зохар (Зоар, Светлина), ръководната книга на 
каббалата. – Бел. ред.
6Впрочем всички древни езици традиционно 
представят числата с букви (пример: римските 
цифри); откритието на отделните цифри, 
позволяващо десетичното номериране, е арабско и 
следователно относително неотдавнашно; колко-
то до чистата алгебра, както наименованието 
ù, така и самата наука са дело на арабския 
математик Абу Абдула (или Абу Джафар) 
Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми, написал през 
9 в. трактата Китаб ал-джебр вал-Мукабала 
(Книга за съпоставянето и противопоставянето). 
– Бел. ред.
7Например тринадесетата буква Mem представя 
числото 40 и означава „вина“. – Бел. авт.
8Средновековните кабалисти са доста изнена-
дани, когато забелязват същото във всички позна-
ти езици от тяхната епоха (гр. Th-é-o-s, лат. 
D-e-u-s, араб. A-l-l-ah, фр. D-i-e-u, нем. G-o-t-t, 
исп. D-i-o-s и т.н.). – Бел. авт.
9Египетският произход на каббалистичната 
концепция за числото въобще не подлежи на 
съмнение. надписът на Падамион от ХХІІ 
династия (10 в. пр. Хр.) гласи следното : „Аз 
съм 1, което става 2, 2, което става 4, 4, което 
става 8, и 1 след това“. Питагор също е минал 
по този път. – Бел. авт.
10Кабалистите твърдят, че единствено техният 
метод може да обясни някои странности в Биб-
лията като грешките при имената и числата. 
Например, в Изход (3 и 4) тъстът на Моисей 

е наричан ту Иотор, ту Рагуил; в Евангелие 
на Матей (1:1–18) четем, че родословието на 
Христос съдържа 3 пъти 14, или 42 поколения 
след Авраам, но внимателният читател прави 
сметката, че лицата са 40 без Иисус и 41 с него. 
Биха могли да се дадат много подобни примери. 
– Бел. авт.
11„Гласът и името са Слънце и Луна“, се казва в 
Сътворението на Симон Мага. Вж. Hyppolytos: 
Elenchos, т. VІ, 13.– Бел. авт.
12Вж. Серж Ютен, Les Gnostiques (Гностици-
те), Париж, 1959 г. – Бел. авт.
Серж Ютен (1929–1997г.) – френски писател, 
автор на над 40 ценни издания на езотерични и 
окултни теми. Франкмасон, достигнал най-висо-
ките степени на Стария и Приет шотландски 
ритуал, той създава по модела на Калиостро 
Масонския херметичен орден на Египетския 
ритуал, чийто почетен Велик майстор остава 
до края на живота си. – Бел. ред.
13Между идеалния свят на идеите и сетивния 
свят, опорочен от злото и греха, гностиците 
вмъкват цяла поредица от междинни светове, 
които влизат един в друг като чашки за хвър-
ляне на зарове и които са направлявани от цяла 
йерархия висши разуми: архангели, архонти, 
властелини, невидими сили, по-прежни отци, 
образуващи нещо като мост между Демиурга и 
човека. – Бел. авт.
14Принц Матила Костюшко Гика (1881–1965 
г.) – внук на последния владетел на Молдавия, 
поет, новелист, математик и дипломат, в 
периода 1930–1940 г. пълномощен министър 
на Румъния в Обединеното кралство, автор на 
множество книги, посветени на езотеричните 
науки. – Бел. ред.
15Древните египтяни наричат родината си Кем 
(Кемет) – Страната на Черната земя. Йерог-
лифът, с който е изписвано името, напомня за 
древната тайна на Първичната земя, изплувала 
от Първичния океан. Векове по-късно коптите 
произнасят името като Кеми, след тях арабите 
започват да наричат Египет Ал Кемия. Така се 
стига до арабската дума „ал-кимиа“, означа-
ваща древната тайна на Великото творение, 
която древните египтяни са владеели. В този 
смисъл алхимията като наука е Великото 
творение на Природата, което превръща Хаоса 
в съвършенство, изразено чрез трансмутацията 
на металите, на космоса или на душата като 
първична субстанция. – Бел. ред.
16Матила Гика, Le Nombre d’Or (Златното 
число), том ІІ, Париж, 1950 г.. – Бел. авт.

◄ Ëåãåíäàòà çà ñìúðòòà íà Ñèìîí Ìàãà ðàçêàçâà 
êàê ïî âðåìå íà òåîñîôñêè äèñïóò ñ àïîñòîë Ïåòúð 
â Ðèì, Ñèìîí, çà äà äîêàæå äóõîâíîòî ñè ïðåâúç-
õîäñòâî, ñå âúçäèãà íà íåáåòî ñ îãíåíà êîëåñíèöà, 
ïîääúðæàíà îò íåâèäèìè ñèëè. Êîãàòî ñâ. Ïåòúð 
âèæäà òîâà, ñ ãðúìúê ãëàñ çàïîâÿäâà íà äåìîíèòå 
(äóõîâåòå íà âúçäóõà) äà ñå îòêàæàò îò ïîääðúæ-
êàòà íà âúëøåáíèêà. Ñèìîí ïàäà îòâèñîêî è óìèðà.
Ìèíèàòþðà îò Íþðíáåðãñêàòà õðîíèêà, 1493 ã.

Ðúêîïèñèòå îò 
Íàã-Õàìàäè.
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Модата за промяна на асце-
дента от години е превзела 
и България, за радост на 

туристическите агенции, бих казала. 
За целта се изготвя соларен годишен 
хороскоп, чрез който се цели да се 
неутрализират лошите аспекти в 
звездната ни карта за съответната го-
дина и се дава тласък на положител-
ните аспекти посредством промяната 
на нашия асцедент на рождения ни 
ден. Посредством астрологични  из-
числения се определя географското 
място, където съответния човек тряб-
ва да посрещне рождения си ден. 
Смисълът е следния: ако тази година 
асцедентът е в Риби  е задължително 
пътуването до Париж, другата годи-
на асцедентът е Овен и по-далече от 
Гурмазово не бива да се пътува. Не-
запознатата с възможностите на ас-
трологията публика е много склонна 
да бъде убедена, че това е много стар 
метод за чудодейно преодоляване и 
предпазване от житейски несгоди. 
Метод, използван преди векове, дори 
хилядолетия от нашите предци. Но, 
да караме подред.

Êàêâî å òîâà “èçãðÿâàù 
çíàê" èëè àñöåäåíò?

Астрологичната характеристика на 
всеки човек не зависи само от зодиа-
калния, или както още го наричаме, 
слънчевия знак. Всеки знае, че щом 
се е родил на 1 май, е представител 
на знака Телец или че роденият на 
25 декември е Козирог. Това е наше-
то най-общо знание за зодиакалния 
знак, към който принадлежим, но 

всеки ден, изгрявайки от изток и за-
лязвайки на запад, Слънцето отново 
прави пълен преход през дванадесе-
тте зодиакални знака. 

Знакът, в който Слънцето се на-
мира в мига на нашето раждане, е на-
шият изгряващ знак или асцедент. 

Ние винаги съчетаваме в себе си 
два знака, които оказват влияние вър-
ху живота ни. Знаейки своя изгряващ 
знак (асцедент), ние още по-добре 
ще вникнем в чувствата си, в пове-
дението си... Естествено никой не 
оспорва първенството на Слънчевия 
знак, но трябва да вземем под внима-
ние и изгряващия, за да прозрем по-
добре дареното ни от звездите.

Изгряващият знак е нашият вън-
шен израз, начинът, по който ни 
възприемат хората.

Пример: Ако човек е роден в 
Близнаци, той носи характеристи-
ките на Близнаци, но ако неговият 
изгряващ знак или асцедент е Дева, 
околните ще го възприемат като 
представител на Дева.

Фантазьори на тема астрология 
винаги ще има и винаги ще намират 
начин, по който да убеждават не само 
лековерната публика, че с малко уси-
лия можем да избегнем предстоящи-
те големи проблеми. Дали и защо ще 
ги има, това никой не пита. Фокуса 
с промяната на асцедента водещ до 
"обновление" определям като врачу-
ване, но с по-интелигентни думи. 

Âúçìîæíà ëè å ïðîìÿíà íà 
àñöåäåíòà? 

Ако сме съгласни с факта, че човек 
има един-единствен миг на раждане, 
който предопределя един-единствен 
асцедент през целия му живот, оче-
видно е абсолютно невъзможно, ко-
ето и да било същество на планетата 
Земя, а и не само, да промени своя 
асцедент, защото това означава, че 
трябва да се промени мига на ражда-
не. Което също е невъзможно. Дотук 
би трябвало да приключа с обясне-
нията за промяната на асцедента при 
всеки рожден ден, за да не обидя 
мислещите хора, чийто разум не се 
колебае в достоверността на факта, 
че мигът на раждането е само един. 
За неуверените в еднократността на 
това физически необратимо състоя-
ние при жената, които все още отказ-
ват да ме разберат, ще бъда напои-
телно пояснителна.

Астрологията е точна наука, както 
винаги казвам - математика, облечена 
в думи и когато имаме ясни дата, час, 
минута, място на раждане на човек, 
животно, ситуация, партия, държава, 
можем да изчислим всичко. 

Ако приемем фантазията, че сме 
способни да променим своя асце-
дент, което е Създателят не го може, 
как трябва да действаме? А всички, 
които са търсили подобен тип ас-
трологично изчисление, нека си 
припомнят дали това, което са полу-
чили, има нещо общо с това, което 
сега ще ви изброя като порядък на 
изчисление и тълкуване. 

Великото 
преселение на 
народите в търсене 
на асцедента
Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, DCTJ
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Първо, трябва да бъде изготвен 
личният астрологично-кармичен 
хороскоп на човека. Второ, трябва 
да бъде изготвен неговият личен го-
дишен хороскоп. Трето, трябва да се 
знаят всички онези големи или по-
малки планове, начинания, задачи, 
които му предстоят през съответ-
ната година, както и приблизител-
ните периоди, в които те трябва да 
се случват.  Когато цялата тази из-
ключително обемна астрологична 
информация вече е налична, тогава 
астрологът започва ден по ден да 
изследва комбинациите от звездни 
карти, за да открие критични точ-
ки, които говорят за предпоставка 
за професионален срив, фалит, ка-
тастрофа, предпоставка за развитие 
на болест или други, които обещават 
успех, но при определени звездни 
конфигурации. Тълкуването също 
се прави ден по ден. Когато и тази 
задача е приключена, астрологът за-
почва да задава координати, посред-
ством които трябва да потисне някак-
ви негативни аспекти и да стимулира 
позитивни. Предполагам, вече се до-
сещате, че всичко изброено от мен 
не може да се случи в рамките на час 
или два посещение при астролога за 
хорарна консултация. За да стигнем 
до крайния необходим резултат, са 
необходими седмици труд. Според 
мен хората в България, които могат 
да си позволят да платят този тип 
изчисление, са единици. Дали го 
правят - не знам! Българинът си оби-
ча врачките. Те говорят на езика на 
мнозинството.

Както виждате, дотук нито един 
път не съм споменала думата асце-
дент и неговата промяна. Няма и да 
го направя, защото, пак повтарям, 
никой не може да смени своя асце-
дент даже като самовнушение, тъй 
както никое бебе не може да излезе 
два пъти от утробата на майка си. 

Задайте си въпроса за промяната 
и по обратния начин. 

Ако аз не знам какво ме очаква 
през следващата година, как мога да 
съм сигурна или сигурен, че предла-
ганата ми промяна на асцедента ще 
ми донесе добро, а няма да ми навре-
ди. Ами ако точно в трудностите и 
проблемите, заложени през съответ-
ната година, се крие разковничето за 

бъдещия успех? Преодоляваш труд-
ностите – стъпваш на нов житейски 
връх. Или другата възможност – из-
бягваш трудностите и си вегетираш 
по старому. За промяната на асце-
дента толкова. 

Имам една позната, която е страс-
тен поклонник на промяната на ас-
цедента и на всеки своя рожден ден 
е някъде по света - Париж, Лондон, 
Рим, Дубай. Дори не задавам въпро-
са как в нейния соларен хороскоп все 
цивилизовани дестинации излизат. 
Дали тя не ги подсказва на астроло-
га, който й угажда на капризите. Как 
пък един път не се появи място в 
България за смяна на асцедента или 
в Пхенян, или насред джунглите на 
Амазонка с летящи кръвопийци като 
самолети и фауна, която не се цупи 
на човешка мръвка. Ето тази астро-
логична загадка все още няма тълку-
ване. А съпругът й плаща тези важни 
за семейната хармония и професи-
онален просперитет задължителни 
пътувания... само мир да има. Който 
иска да ходи да му променят асцеден-
та съгласно „древното знание“, ако 
по този начин ще си достави удо-
волствието да прекара рождения си 
ден на място, където не е бил, лошо 
няма. Всичко друго е оправдание на 
наивници, очакващи чудо, каквито 
винаги ще има. А „древното знание“ 
е скорошна измислица, но след като 
е дошло от чужбина, значи е исти-
на от първа инстанция. Всеки чуж-
дестранен астролог е говорител на 
богинята Астрология, просветляващ 
умовете на диваците, разбирай мно-
зина родни астролози. Няма и повей  
на съмнение и мимолетен порив за 
проверка може ли да се смени асце-
дента.

Äà ïîãëåäíåì êúì ìèíàëîòî
Редовите поданици от древността 
при средна продължителност на жи-
вота по време на Римската империя и 
почти до 19-и век между 20 и 35 годи-
ни са нямали абсолютно никакво по-
нятие от астрология и още повече от 
асцедент. Звездо¬бройците са били 
малко, затворена каста от високооб-
разовани хора, които са работили 
единствено за коронованите особи 
по една много проста причина. Тру-
дът им е бил изключително скъп, но 
за съветите, които дават, са отговаря-

ли с главата си. Звездобройците не 
са имали клиенти измежду тънещите 
в нищета неграмотни същества, за да 
им обясняват как да променят живота 
си, като сменят своя асцедент. 

При прехода ми във времето и 
пространството къде ли не, ви гаран-
тирам, че единствените хора, на ко-
ито през вековете са знаели и запис-
вали датите на раждане, са тези от 
властващите родове и наследниците 
на короните. Простолюдието оби-
чайно не е знаело даже на коя дата 
е родено. Бил е известен само пери-
одът с точност до сезон, при това 
не за всички хора. Голямата смърт-
ност и постоянните войни са обез-
смисляли понятието „рожден ден“, 
камо ли час на раждане. За хората от 
древността датата им на раждане не е 
носела полза и смисъл в ежедневната 
им борба за оцеляване... и някой ще 
ми говори за промяна на асцедент в 
древността. 

Докато се опитвам да разкажа 
защо промяната на асцедента е като 
дървеното желязо, ме осени гениал-
но прозрение. Как не съм се сетила 
по-рано? 

Каква е причината за Великото 
преселение на народите? Глад? Суша? 
Войни за земи и плодородна почва? 
Не! Пълчищата завоеватели или не-
сретници, неграмотни, но озарени 
от вярата си в богинята Астрология 
оставяли костите си по безкрайни-
те бойни полета и неизбродимите 
друмища в търсене на правилния 
асцедент. Вървели дръзновено към 
светлото си астрологично бъдеще, 
поведени от звездобройците. 

Както се казва, опреснихме па-
метта на историята и събудихме за 
нов живот „древното знание“!

Ако човек иска да промени себе 
си, може да го направи във всеки миг 
от живота си, но тази промяна не е 
свързана с промяната на асцедента в 
личната ни година. Ние сме се роди-
ли с нашия непроменяем асцедент и 
трябва да ценим неговото влияние, 
както и това на всички останали пла-
нети, на които сме подвластни от 
раждането си и през целия си живот. 
Другото е пари за суета и суеверие. 
 nnDnn

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ



��������	������	

52     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2018 ã.

Апостолите – от гръцки – „апос-
толос“ са пратеници, избрани-
ци – учениците на Иисус. Каква 

е била тяхната роля, какъв е произхо-
дът на апостолското служение, какви 
са били функциите и характеристики-
те на апостолите, наистина ли са били 
дванадесет и дали винаги са били едни 
и същи личности – на тези въпроси 
ще се опитаме да дадем отговор в на-
стоящото изложение.

Етимологията на думата „апостол“ 
трябва да се търси в глагола „апостел-
ло“, който означава „изпращам“. След 
V век пр. Хр. думата означава „изпра-
тен“, въпреки че нейния смисъл се 
свързва по-скоро с думата „флот“, а 
също и с „адмирал“. Значението на 
„пратеник“ се е запазило в трудовете 
на юдейския автор - историкът Йо-
сиф Флавий. В своите основни трудо-
ве „Юдейски древности“, а също и в 
„История на юдейските войни“ Фла-
вий използва думата със значението 
на „изпратен“ или „пратеник“.

Истинското си значение думата 
„апостол“ придобива чрез християн-
ската литература. Тя се среща над 80 
пъти в Новия Завет, основно в писа-
нията на Павел и Лука.

Самият Нов Завет говори за Иисус 
Христос като за изпратен от Бога, като 
негов пратеник. Лука използва същата 
дума, за да характеризира всички, кои-
то са изпратени от Бог да проповядват 
в Израил. Апостолите са онези служи-
тели на Бог, които заемат най-високо 
ниво в йерархията на Църквата в ран-
ните години на християнството. Нещо 
повече – в много от случаите думата 
„апостол“ е била синоним на думата 
„упълномощен“, т.е. – изпратен с оп-
ределена цел. Алюзията с личността 
на Иисус е повече от очевидна.

Друго схващане, кореспондиращо 
с еврейския Талмуд, търси етимоло-
гията на думата с еврейското „шали-
ах“ – упълномощен представител 

на юдаизма, натоварван обикновено 
с финансите, който е имал право-
то да действа от името на равините. 
„Шалиах“-ът на такъв човек се е от-
ъждествявал със самия него, предста-
влявал го е изцяло.

Като цяло учениците на Иисус 
могат да се разделят на две основни 
групи. Първата група са най-близки-
те до него – т.нар. Дванадесетте свети 

апостоли. Те са получили учението 
пряко, лично от самия Иисус. Втората 
група са т.нар. Седемдесет апостоли – 
онези ученици, някои от които също 
са били преки ученици на Иисус, но 
не от най-близкото му обкръжение. В 
тази по-голяма група влизат и апос-
толите, които са получили учението 
опосредствано -  от други апостоли.

Дванадесетте апостоли са основ-

Дванадесетте апостоли – 
избраниците на Иисус
Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ, GOTJ – Áðàò Îð

БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК 
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ните, най-близки ученици на Иисус, 
поради което църквата ги е обявила 
за светци. Това са Андрей Първозва-
ни, Петър (брат на Андрей, с рождено 
име Шимон, Симеон), Яков Зеведеев, 
Йоан Богослов (брат на Яков Зеведе-
ев), Симон Зилот (Шимон (известен 
още като Симеон, Кананит), Варто-
ломей (познат и като Натанаил), Юда 
Яковов (също и Тадей или Левий), 
Матей, Тома,  Яков Алфеев и Филип. 
Един от Дванадесетте апостоли е бил 
също и Юда Искариотски, който след 
отричането си от Христос престава да 
бъде считан за такъв. На негово място 
останалите апостоли избират Матий 
(Деян).

Матей и Йоан освен апостоли, са и 
двама от Евангелистите, чиито творби 
влизат в канона на Новия завет. Тук е 
мястото да отбележим, че един от най-
известните и почитани в християн-
ството апостоли - апостол Павел, не 
спада нито към 12-те апостоли, нито 
към 70-те.

Според схващанията в Новия Завет 
/Четвероевангелието/ Иисус решава 
да избере дванадесет мъже измежду 
последователите си. На тях той възла-
га задачата да са винаги с него, да про-
повядват учението му. В евангелие от 
Марко четем: „И събраха се апостоли-
те при Иисуса, та Му разказаха всичко, 
и какво са извършили, и на що са поу-
чавали“. Апостолите трябва навсякъде 
да следват Иисус. В замяна той ги нау-
чава да изцеряват различни болести и 
им предава умението да прогонват не-
чистите сили. В Евангелие от Матей 
Иисус заръчва на апостолите: „Болни 
изцерявайте, прокажени очиствайте, 
мъртви възкресявайте, бесове изгон-
вайте“ .

Това е службата на апостолите, 
т.нар. апостолско служение. Неговата 
основна задача е да разпространяват 
по целия свят идеята за Иисус като 
Божи син и за настъпването на Божи-
ето царство.

Още в Евангелието от Марко четем 
за най-важното задължение на апос-
толите – да бъдат неотлъчно с Иисус. 
Единствено изключение се допуска за 
времето, през което те са били изпра-
щани да проповядват новото учение: 
„После се възкачи на планината и по-
вика при Себе Си, които Сам искаше; 
и дойдоха при Него. И отреди от тях 
дванайсет, за да бъдат с Него и да ги 

разпраща да проповядват“. Пропове-
дта се заключава в свидетелстване за 
Иисус, в убеждаване на хората в идеята 
за неговото съществуване като Божи 
пратеник, като Син Божи и в излагане 
на основните постулати на християн-
ството. Основна част от свидетелства-
та им след разпъването на Христос 
станала идеята за възкресението - ос-
новополагащ елемент в новата рели-
гия. Апостолите проповядвали самото 
възкресение не толкова като чудотво-
рен акт, като „завръщане на Сина при 
Бащата“, а по-скоро като акт, чрез 
който се изпълнява пророчеството 
за мъченическата смърт на Спасителя 
като първа крачка към скорошното му 
завръщане и Божия съд над людете, 
който от своя страна е предшественик 
на настъпващото Божие царство.

Най-важният фактор в дейност-
та на апостолите, в тяхната служба, е 
тайнството, наречено „изливане  на 
Светия Дух“. Това е разговорът на Ии-
сус с дванадесетте мъже, проведен по 
начина и с целта, с които самият Бог е 
разговарял с Иисус. По същия начин, 
по който Бог изпраща Сина си на зе-
мята, така и Сина изпраща апостолите 
да проповядват неговото учение. Иис-
ус ги информира за предстоящите съ-
бития, за основните им задачи, но те 
далеч не разбират всичко, което Той 
им открива. Това се случва чак след 
като Иисус „вече се е прославил“. В 
Йоан четем по този повод: „Учени-
ците Му изпървом не разбраха това; 
но, когато се прослави Иисус, тогава 
си спомниха, че това беше писано за 
Него, и това Му бяха направили“. За 
силата на свидетелствата на апосто-
лите има значение не само общение-
то им с Иисус, не само това, на което 
Спасителят ги е научил, но също и 
Светия Дух със своята сила. Ето защо 
техните свидетелства са приети за най-
истинните и най-достоверните преда-
ния за Христос. Самата християнска 
църква е изградена върху тяхното слу-
жение. Нещо повече – това са хората, 
които в деня на Страшния Съд, заедно 
с Христос, ще съдят колената на Из-
раил. Вероятно заради това и заради 
значението, което имат за ранното 
християнство, пък и за по-сетнешно-
то установяване на църквата, имената 
на Дванадесетте са изписани върху 
основните камъни на стените на не-
бесния Йерусалим. В Откровение на 
Свети Йоан е записано: „Стените на 
града имаха дванайсет основи, и върху 
тях - имената на дванайсетте апостоли 

на Агнеца“.

В библейските книги се говори и 
за още едни ученици на Иисус – т.нар. 
Седемдесет апостоли. За тях стана 
дума в началото на изложението. 
Ограниченият му обем не позволява 
да се изложат в детайли техните имена 
и деянията им. Повечето от тях умират 
с мъченическа смърт. Някои си отиват 
в мир.

За тези ученици Лука пише: "След 
това Господ избра и други седемдесет 
ученици и ги разпрати пред Себе Си 
по двама за всеки град и място, където 
Сам щеше да отиде, и рече им: жетва-
та голяма, а работниците малко; затова 
молете Господаря на жетвата да изпра-
ти работници на жетвата Си. Вървете! 
Ето, Аз ви пращам като агнета посред 
вълци. Не носете ни кесия, ни торба, 
нито обуща, и никого по пътя не поз-
дравявайте. И в която къща влезете, 
първом казвайте: мир на тая къща!“

Седемдесетте са имали огромен ав-
торитет. Самият Иисус им прехвърля 
изключителни пълномощия по от-
ношение на учението си, като казва: 
„Който вас слуша, Мене слуша; и кой-
то се отмята от вас, от Мене се отмята; 
а който се отмята от Мене, отмята се от 
Оногова, Който Ме е пратил". /Лука/. 
В случая апостолите и делата им са 
приравнени на тези на самия Бог.

Въпреки това животът и на тези 
мъже не е бил лек. В Послание до ко-
ринтяни, свети апостол Павел пише 
от името на всички: „Ние гладуваме 
и жадуваме, ходим голи и ни бият по 
лице, и се скитаме, и се трудим, рабо-
тейки с ръцете си. Злословени - бла-
гославяме, гонени - търпим, хулени 
- молим се".

От всичко казано до тук можем да 
заключим, че без апостолите и тях-
ното дело църквата едва ли щеше да 
съществува. Казано с други думи – ако 
Иисус е бил „пламъчето на първата 
свещичка“, то апостолите са разпали-
ли истинския огън – не само в земите 
на Израил и Юдея, но и по всички 
места, до които ги е отвела съдбата. 
И не е важно дали са били приемани 
или отхвърляни от съвременниците 
си, тачени или измъчвани. По-важно-
то е, че огънят продължава да гори и 
днес! И ще гори, докато има христия-
ни!  nnDnn
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През 2019 година 
Слънцето е в знака Овен 
от 21 март – 00.00 ч
до 20 април – 11.56 ч
Вашата 2019 година ви под-
нася неочакваности, пътува-
ния от първия месец на годи-
ната, приятни емоции, но и 

Съдбовни срещи, дори и с ваши кармични 
врагове или приятели от предишни пре-
раждания. Как да ги разпознаете ли? Мно-
го лесно, с помощта на вашата интуиция 
и видимите физически белези, които под-
съзнанието ви помни отнякъде, въпреки че 
виждате човека за първи път в този си жи-
вот. През пролетта, когато Слънцето влас-
тва във вашия знак и огнената същност на 
Юпитер ви зарежда със сили и на моменти 
с агресия, ви очакват запознанства, делови 
и лични, посредством които ще се озовете 
в среда с по-голяма власт и възможности от 
вашите. Не очаквайте да забогатеете ведна-
га, но и не се притеснявайте, че не сте на 
мястото си. Ето, идва вашият миг, устреме-
ни към нов връх, костюмирани и доказващи 
се. Не хвърляйте пари за луксозен мобилен 
телефон или за скъпа кола. Още ви е рано 
и създавате неприятно впечатление у хо-
рата, пред които държите да се докажете. 
През есента постепенно се стабилизирате. 
В личния живот бъдете внимателни, защо-
то сте обградени от завистници, сред които 
може да дебне и ваша предишна интимна 
връзка или предходен брачен партньор, 
целящ да срине авторитета ви и да докаже, 
че не сте това, което показвате на околните. 
Проблемите в брака ви, ако сте семейни, са 
неизменни, ако не отдалечите появилите 
се вредители. През януари и септември не 
проявявайте щедростта си към хора, които 
са решили, че сте безумно богати и могат 
да измъкнат част от приходите ви, защото 
няма да ви върнат парите. Във втората по-
ловина на годината не бъдете наивни и не 
се поддавайте на примамливи предложения 
за инвестиции, които може да опразнят до 
последната стотинка банковата ви сметка и 
вместо да сте на върха в края на годината, да 
се окажете притиснати от бедност, която не 
ви е заложена от звездите, но сте я предиз-
викали сами. От вашето упорство зависи да 
посрещнете достойно и с претъпкан порт-
фейл Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака Телец 
от 20 април – 11.56 ч 
до 21 май – 11.00 ч
Новата 2019 година обе-
щава на родените в Телец 
незабравима, впечатляваща 
с постиженията си година. 

Парите са достатъчно, дори повече от оч-
акваното. Работата е мечтаната, а хората от 
обкръжението му – делово и лично, му се 
възхищават. Годината е подходяща за съз-
даване на собствен бизнес. Предупреждавам 

във фирмата си да допусне само най-близ-
ките, защото назначи ли далечни роднини, 
измамите, интригите и претенциите ще за-
почнат веднага. Изкушени сте от начинания 
и във втората половина на годината. Поста-
вете новото начало през февруари, март, 
април, май, юли, август и октомври. Ако 
сте на ръководна позиция, през тази година 
не разчитайте на повишение, особено ако 
няма накъде да растете. Може да задоволите 
мечтата си за още постижения, като вклю-
чите и съпътстващ проект, който не ви вре-
ди на работата и на бизнеса. Ако развивате 
свой бизнес, е възможно да се окажете сред 
малцината, успели да постигнат финансов 
връх. Бъдете съпричастни към пробле-
мите на хората от вашето обкръжение, но 
не прекалявайте с опитите да им помагате, 
защото в един момент вие самите може да 
имате нужда от помощ. Бъдете отговорни 
към дадените обещания. Не ви е позволе-
но да правите непоискано добро. От вас 
зависи да се концентрирате в една цел и да 
я постигнете, а след това да започнете с осъ-
ществяването на следваща. Разпиляването в 
делови план ви вреди. Успехът е по-често с 
вас, ако планирате всеки месец от годината 
и не се отклонявате от графика, който сте 
си съставили. Трудно отсявате добрите от 
неподходящите познанства заради липса на 
достатъчно реална преценка за хората. Ще 
се оплитате в различни отношения и ще 
попадате в странни ситуации, които ще ви 
принуждават да взимате крайни решения. 
За да не нарушите личната си финансова 
стабилност, ограничете ненужните разходи 
и бъдете пестеливи дори и ако това вреди 
на отношенията ви в семейството, за да по-
срещнете стабилни Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
Близнаци
от 21 май – 11.00 ч 
до 21 юни – 18.55 ч
Вашата 2019 година ви 
товари с много работа, 
с умерено или забърза-

но темпо в зависимост от сроковете, но не 
и непосилно за вас. Стига да си наложите 
търпение и спокойствие, нямате причина 
за притеснения от трудностите, които ви 
спират, за да се огледате и да прецените 
дали не сте объркали посоката във вашата 
забързана година. Полагате началото на 
мечтани нови проекти. Финансово сте ста-
билни. Ако сте сред творците и хората на 
изкуството, изявите ви са впечатляващи и 
ви носят признание. Във вашата заетост не 
бива да пренебрегвате близките си. Няма да 
ви липсват нови идеи. Предложенията ви 
може да са приети и обсъждани с интерес 
от вашите колеги, но не разчитайте, че лес-
ната слава ще ви споходи, ако не сте дей-
ни и не избегнете прибързаните действия. 
През първата половина на годината все още 
сте във властта на емоцията и не сте готови 

да завършите вече започнатите и досадни 
ви задачи, които според вас не заслужават 
вниманието ви. Осъзнаването на тяхната 
важност ви носи полза. Не се изкушавайте 
да ги изоставите, за да се впуснете в начина-
ния заради непреодолимото ви желание да 
блеснете в нова област и да се докажете като 
хора с необятни възможности. Само трудо-
любивите и целеустремените сред вас ще 
достигнат нови върхове. Останалите да тър-
сят подходящи партньори, които да им про-
правят пътя. В началото на годината няма да 
ви липсват проблеми, които ще надмогнете 
през пролетта и лятото. Предпазвайте се от 
опити да съсипят авторитета ви, не създа-
вайте интимни отношения с колеги, не спо-
деляйте плановете си и не се обвързвайте в 
делово съдружие. През лятото сте готови да 
тръгнете в нова посока и да осъществите 
плановете си. Художниците, родени в зна-
ка, да продават на открито картините си за 
да се радват на завидни приходи. Справяте 
се добре с всички предизвикателства, кои-
то животът ви предлага. Ако ги използвате 
правилно и се впускате в тях без колебание, 
успехът е вашата награда. Правите всичко 
възможно да сте сред компанията на добри 
приятели. Не бива да смъквате цялата си за-
щита, защото не всички хора около вас са 
добронамерени. А как ще посрещнете Но-
вата 2020 година, зависи от вас.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
Рак 
от 21 юни – 18.55 ч 
до 23 юли – 05.52 ч
През 2019 година пре-
димно работите, а за-

дълженията ви са безбройни. Лишават ви от 
почивка и достатъчно време за развлечения, 
но ви носят и полза, придвижване напред 
и нагоре по професионалната стълбица, 
среща с нови делови партньори. Съветът 
ми е да не работите самостоятелно. Дори 
и ако имате ваш бизнес, разпределяйте от-
говорностите, анализирайте ситуациите. 
Прибързаността е забранена, а пътуванията, 
които осъществявате, ви носят както поло-
жителни, така и негативни емоции, за които 
не сте подготвени. Умението ви да се вглеж-
дате в себе си и да осъзнавате, че е настъпил 
мигът за промяна, не само ви носи полза, но 
ви подготвя за неочакваните обрати, които 
ви поднася Съдбата. Не бива да изпадате в 
крайности, когато слушате нечии оплаква-
ния, нито да попивате в себе си човешките 
страдания, ако няма как да бъдете полезни 
и ви липсват уменията да изчистите себе си 
от попитата негативна енергия, способна да 
ви разболее. Ако степенувате по важност 
вашите задачи за годината и определяте 
първенството на поставените от вас цели 
коректно, с разума си, няма опасност да 
пропилеете годината в лутане от една към 
друга цел, но без крайни резултати. Посто-
янно попивате нови знания и сте перфект-
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ни събеседници, които помагат на хората да 
забравят грижите си и да видят и светлата 
страна на живота, въпреки че, както обик-
новено, вие самите често попадате в лапите 
на песимизма. Трудностите преодолявате 
бързо, което впечатлява и дразни околните. 
Познанства с влиятелни хора ви подкрепят 
да осъществите мечтите си до степента на 
вашите действителни възможности и с ва-
шия труд. По отношение на парите не бива 
да се притеснявате, което не означава, че 
може да си позволите да харчите на про-
вала, пък и вие нямате такива навици. През 
лятото може да смените града или жилище-
то си, а през есента и работата си, ако е с 
по-добри възможности за растеж и по-ви-
соко заплащане. В личния живот изживява-
те и спадове, и възходи, ако не проявявате 
търпимост към вашите близки. Грижете се 
добре за здравето си и не допускайте депре-
сивни състояния заради невъзможност да 
постигнете цел, за която ви е още рано. По-
срещнете със заслужено добро настроение 
Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака ЛЪВ 
от 23 юли – 05.52 ч 
до 23 август – 13.03 ч
Вашата 2019 година ви поста-
вя в центъра на общественото 
внимание със срещи и запоз-

нанства – подходящи и разочароващи. Бяг-
ството от рутинните задължения не ви носи 
полза, но не ги пренебрегвайте, колкото и 
да са ви досадни. Не е изключено да решите 
да напуснете родното си място и да замине-
те заради работа или заради любим човек, 
но обмислете добре намеренията си. Бъдете 
търпеливи и не оставяйте нещата на собст-
вен ход, за да не грешите заради прибърза-
ност. Конкуренти се опитват да ви изместят 
от служебното ви място, което ви потиска. 
Необходима е крайна предпазливост от 
ваша страна, но имате знания и умения, с ко-
ито да докажете, че сте на по-високо ниво от 
тях и няма как да ви притеснят. Финансите 
ви изискват постоянна далновидност. Бъде-
те уверени, но не демонстрирайте непрекъс-
нато и натрапчиво вашата самоувереност 
пред околните, за да не ги отблъснете. През 
първата половина на годината очаквайте 
делови и лични конфликти. Отношения-
та ви се нормализират в края на годината. 
Разкрийте нови възможности за себеизява и 
покажете на хората, с които работите отдав-
на или се срещате за първи път, че прите-
жавате полезни за тях знания. Ако развивате 
ваш бизнес, имате възможност да разшири-
те дейността си, и при това най-неочаквано, 
с помощта на ваши близки приятели, които 
ви поднасят готови проекти. През 2019-а 
запознанствата са много, но се доверявайте 
на хора, които познавате от години и мно-
гократно са ви доказвали своята лоялност. 
Месеците, които ви даряват успех през го-
дината, са януари, март, април, май, юни, 
септември, ноември, декември. През март и 
ноември пътувайте и зад граница. Отделете 
време за ремонт или обзавеждане на вашето 
жилище. Желанието ви да участвате в бла-
готворителност изисква добра преценка, за 
да не се окажете подведени, вместо да спе-
челите всеобщо уважение. Не пропускайте 
да си спестите трудностите през февруари 
и октомври и емоционалните реакции, раз-
правии и противопоставяне през юли. Във 
ваша власт е да завършите годината довол-
ни от постигнатото и да посрещнете зареде-
ни с оптимизъм Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
ДЕВА 
от 23 август – 13.03 ч 
до 23 септември – 10.51 ч
През 2019 година се изя-

вява вашата общителност, водеща към нови 
познанства през първата половина на го-
дината и рутинна работа през втората. От 
вас се изисква да си направите оценка на 
изминалите години, както и на предишна-
та, за да не повтаряте допусканите грешки, 
някои от които имат силата да блокират 
пътя ви. Само ако сте честни пред себе си, 
имате шанса да следвате целите си и да сте 
стабилни във финансово отношение. За да 
градите възходяща кариера, се запознавайте 
само с хора, които няма да ви предадат и ще 
си бъдете взаимно полезни. Трудна работа, 
предателите най-добре се прикриват. От 
вашата прозорливост зависи да не пропус-
кате доб¬рите възможности, а също и да се 
предпазвате от конкуренти, предимно ваши 
бивши колеги, които ви завиждат. Заетите в 
сферата на банковото дело и финансите се 
радват на отлични резултати. Съветът ми е 
да не забравяте, че бихте се чувствали много 
по-добре, ако сте в нечие подчинение и се 
изявявате като перфектни изпълнители. До-
бре се сработвате в нова среда, особено през 
първата половина на годината, но ви вреди 
вашият на моменти досаден перфекциони-
зъм във всяко едно отношение. Причината 
е, че когато не успявате да се наложите и да 
накарате хората да следват вашия ред, изпа-
дате в депресия и ярост. Липсата на мярка 
в емоцията ви прави нещастни в личния и 
професионалния живот. Често сами си вре-
дите, заети със своето собствено его, което 
не успявате да надмогнете. През тази годи-
на трудно или с лекота, средно положение 
няма, може да си купите ново жилище. Не 
се лишавайте от приятни емоции, пътува-
ния и пътешествия с вашата половинка. Не 
робувайте на исканията на ваши възрастни 
роднини „да сте си близо до тях Пътувани-
ята зад граница, ако са делови и продължи-
телни, ограничете само през първата поло-
вина на годината, защото през втората сте 
заети с повече задължения, но и принудени 
да намалите разходите си. Спазвайте съве-
тите на звездите, за да посрещнете доволни 
и проспериращи Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
ВЕЗНИ 
от 23 септември – 10.51 ч 
до 23 октомври – 20.21 ч
Вашата 2019 година ви 
подтиква да се наслажда-

вате на красивото в живота, но и ви налага 
да се задълбочите и да погледнете с очите 
на страничен наблюдател в себе си. Време 
е да разкриете негативните си черти, ако 
вече не ги знаете, които ви пречат да пред-
приемате от средата на годината промени в 
дългосрочен план, да осъзнаете качествата 
и знанията, които не сте изявили, за да на-
мерите вашето ново място в професионал-
но отношение. През първата половина на 
годината постоянно се спъвате в препят-
ствия, които не очаквате, изнервят ви и на 
моменти сте готови да се откажете от цел-
та, която сте си поставили, но губещите сте 
вие. Веднага някой успява да се намести на 
разчистеното от вас пространство и да зае-
ме мястото ви, без значение колко е кадърен 
и дали го заслужава. Не бива да го допускате, 
за да избегнете страданията и депресивните 

състояния само защото някой от най-близ-
кото ви обкръжение ви е предал. Не бива да 
пренебрегвате заради служебната си заетост 
семейството си, приятелите и близките си, 
за да сте сигурни, че тяхната подкрепа няма 
да ви липсва. Мечтаете си да пътувате, но 
не избирайте скъпи дестинации, а такива, 
които няма да изпразнят напълно джоба ви. 
Особено предпазливи бъдете през пролетта 
и лятото. Не бива да взимате заеми и да тру-
пате задължения през първата половина на 
годината, защото трудно ще се справите до 
края й и няма да успеете да ги върнете. Ако 
съумеете да се справите без кредити и заеми 
през първата половина на годината, през 
втората й половина осъществявате успеш-
ни начинания, последвани от големи при-
ходи. Едва тогава е разумно да начертаете и 
дългосрочните си планове. Какво по-хубаво 
от това да знаете, че имате сигурна работа и 
доходи за следващите три или пет години. 
Много от вас целенасочено търсят запоз-
нанства и разширяват общуването си с хора 
от деловите среди и светското общество, 
които сякаш им липсваха през изминалата 
година. Съветвам ви да отказвате проекти, 
изискващи големи инвестиции, но с бавна 
възвращаемост, за да не блокирате средства 
за бързооборотни сделки. В края на годи-
ната приходите ви са впечатляващи. Не се 
изненадвайте, заслужили сте ги. Не споде-
ляйте радостта си пред завистливи колеги и 
роднини, за да не започнат да ви досаждат с 
искания за заеми. Посрещнете доволни от 
себе си Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
СКОРПИОН 
от 23 октомври – 20.21 ч 
до 22 ноември – 17.00 ч
През 2019 година сте 
орисани на промени, но 

и на стабилизация както в личния, така и 
в професионалния живот. Самоуверени и 
упорити, преодолявате препятствията с не-
подозирана лекота. Въпреки това е добре да 
помните, че върху вас няма да се излеят ей 
така, даром, благата на Вселената. Колкото 
успеете да заработите с труда си, толкова ще 
получите. Докато в началото на годината 
сте устремени към промени, често необмис-
лени, през пролетта бъдете прозорливи и се 
старайте да се оказвате на правилното място 
в точното време, за да не пропуснете шан-
са за участие в доходоносни проекти. Ако 
имате желание, започнете собствен бизнес. 
Справете се с проблемите в отношенията си 
от началото на миналата година, които все 
не успявате да надмогнете заради съжалени-
ето, че е необходимо да прекратите познан-
ства. Сменете начина си на поведение. С аг-
ресия, без компромиси няма как да живеете 
в хармония с обществото, с колегите, близ-
ките и приятелите. През първата половина 
на годината отстранете пречките по пътя 
си, за да не блокират целите, които следвате. 
Не бива да очаквате всички да ви харесват и 
да се съобразяват с вас. Поглед¬нете с очи-
те на разума си, без раздразнение хората, 
които не ви харесват и не желаят да общу-
ват с вас и ще научите каква е причината. 
Уволнете и пропъдете използвачите, които 
работиха за вас безотговорно, проваляха ви, 
но получаваха заплатите си. Дори и ако са 
ви роднини и се страхувате да не развалите 
отношенията си с вашите близки, не се ко-
лебайте! Бъдете дейни, за да успявате в на-
чинанията, и отговорни при изпълнението 
на вече започнати проекти. Вашият управи-
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тел Плутон ви помага да постигате отлични 
резултати, да се отпуснете, да се доверите 
на интуицията си и да разкривате скритите 
качества на човешката природа, за да съумя-
вате да се предпазвате от неприятелите си. 
В личните си отношения бъдете отговорни 
и хармонията ще следва дните ви, ако сте 
семейни, а необвързаните да очакват сре-
ща с подходящата половинка. Съхранете 
оптимизма си и бъдете прозорливи, за да 
посрещнете заслужено, доволни от себе си, 
Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
СТРЕЛЕЦ 
от 22 ноември – 17.00 ч 
до 22 декември – 06.21 ч
През новата 2019 година се 
заредете с оптимизъм. Не 

съжалявайте за прекратените, но дълго вре-
ме тормозили ви отношения. Не малко от 
хората, които най-сетне отдалечихте от себе 
си, умело ви използваха. Време е да осъзна-
ете грешките си и да си направите оценка 
на познанствата, делови и лични. Имате 
възможност да вложите парите си в бизнес, 
ваш или на ваш приятел, но не бързайте да 
създавате съдружие, а се договорете само 
за дивиденти. Ако сте публични личности, 
вниманието на обществото е фокусирано 
върху вас заради работата ви – успехите ви 
на моменти са впечатляващи, но и върху 
личния ви живот, ако изневерявате. От вас 
зависи да избегнете критиката, писанията 
по вестниците и да съхраните авторитета 
си. В професионалния ви живот е време за 
промени още в началото на годината, защо-
то изведнъж установявате, че вече сте изчер-
пали възможностите си в областта, в която 
се изявявате, и се налага да търсите ново 
поприще за развитие. Имате идеи и сте ги 
обмислили преди време, затова няма да се 
налага да поставяте ново начало в непозна-
та професионална област, но ако се нало-
жи, имате време да обмислите всичко още 
веднъж и да прецените дали да рискувате. 
Не е изключено да се наложи да взимате 
кредит, за да започнете бизнес. Рискувате да 
не се справите с връщането му, въпреки че 
планирате така разходите през първата по-
ловина на годината, че да имате достатъчно 
свободни пари за погасителните вноски.  
Заредени сте с оптимизъм, умение да се 
радвате на живота и да създавате радост на 
всички около себе си, но дали го оценяват и 
дали не ви нараняват – това е другата стра-
на на живота, която не бива да подценявате. 
Стига вие самите да не сте изнервени, сте 
способни за миг да оправите лошото на-
строение на околните и да ги накарате да се 
отърсят от своето черногледство. В състоя-
ние сте сами да затънете в него, ако някой 
страда, но не успявате да му помогнете. През 
цялата година от вас се изисква да работи-
те усърдно, ако искате усилията ви да бъдат 
възнаградени. Посрещнете доволни от по-
стигнатото Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака Козирог 
от 22 декември 2018 г. – 00.24 ч 
до 20 януари 2019 г. – 11.01 ч 

и от 22 декември 2019 г. – 
06.21 ч 

От първия месец на 
2019-а сте орисани на про-
мени и пътувания, но дали 
вашата страст да работите 
и печелите допуска откло-

нение от работното ви място? От вас за-
виси да си давате повече почивка. Дали се 
осмелявате да създадете нови партньорства 
и да смените професионалната си пози-
ция също е право на ваш личен избор. На 
всички, които ви познават, е известно, че 
поемате отговорност за действията и даде-
ните обещания. Винаги може да се разчита 
на вас, но давайте обещания, които зави-
сят само от вас, за да не се излагате. През 
първата половина от годината личните ви 
интереси са водещи. Намерете решение на 
всички въпроси, неизяснени и неприклю-
чени през изминалата година. Стремежът 
ви да си осигурите финансова и житейска 
стабилност не позволява да надхвърляте 
вашите възможности. Срещате различни 
предизвикателства, но не ви съветвам да се 
разпилявате и сами да усложнявате живота 
си. Промените валят една след друга от пър-
вия месец на годината. Възползвайте се от 
възможностите, които ви предоставя Съд-
бата. Тези от вас, които работят в съдружие, 
не бива да харчат парите на фирмата, за да 
задоволят личните си капризи, защото ще 
останат без работа. Бъдете отговорни към 
финансите си. Чувствате се стабилни заради 
натрупани спестявания, но те може бързо да 
се стопят, ако сте недалновидни. Прецене-
те дали не е време да направите промени в 
личния си живот, да създадете семейство, 
ако сте самотни, или да си купите нов дом, 
дали не е време за ремонт на жилището ви. 
От вас зависи да посрещнете спокойни и 
доволни от себе си Новата 2020 година.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
ВОДОЛЕЙ 
от 20 януари – 11.01 ч 
до 19 февруари – 01.05 ч
Вашата 2019 година няма 
да е лесна въпреки обеща-

нията за стабилност. Задължава да завър-
шите изостаналите задачи, да приключите 
с нерешени във времето назад проблеми. 
Не са изключени неприятнос¬ти както 
в личния, така и в професионалния жи-
вот. Въпреки че се стремите към духовно 
развитие, не летите наивно в облаците на 
вашите фантазии. Изпитанията през годи-
ната са последвани от приятни емоции и 
нови познанства, помагащи ви да преми-
нете през ограничителните бариери, кои-
то си налагате сами. Осъществете профе-
сионалните си цели, но не прекалявайте с 
риска, ако не сте сигурни в успеха, за да не 
се налага да започвате от нулата. Поставете 
началото на важни проекти с дългосроч-
но изпълнение. При потребност сменете 
професионалното си поприще. Покажете 
възможностите и интелекта си. Често се 
изолирате от светската шумотевица, за да 
имате време за интелектуалното си разви-
тие, но е добре, преди да го сторите, да 
прецените дали няма да навредите на про-
фесионалните си цели, на приятелствата и 
на добрите си отношения, като се скрие-
те от очите на хората. Не пропускайте да 
надмогвате трудностите по пътя си, като ги 
отстранявате изцяло, вместо да се притес-
нявате от тях и да чакате някой да ви осво-
боди от тегобата им. Бързо се освободете 
от незначителните проблеми в личния и 
професионалния ви живот, които ви съз-
дават, за да пречат на осъществяването на 
големите ви цели. Ако сте решили да за-
живеете на ново място, може точно там да 
откриете нова работа, да създадете семей-
ство или нов дом. Защитавате със сърцето 

и разума си вашите близки, семейството си 
от несгодите житейски и се радвате на тях-
ната обич и благодарност. Не се затваряйте 
в себе си в края на годината, уморени от 
всичко изживяно. Широко отворете сър-
цето и мислите си за всички нови възмож-
ности, които се разкриват пред вас, защото 
дори и най-изненадващите и необичайни-
те предложения може да се окажат ключът 
към осъществяване на вашите мечти. Все 
пак не забравяйте – Юпитер е планетата 
на общуването, но ви принуждава да опоз-
навате себе си, а след като е на своя трон, 
ви подкрепя да постигнете и най-фантас-
тичните си цели. Бъдете готови с добро 
самочувствие да посрещнете Новата 2020 
година на Уран, вашия управител.

През 2019 година 
Слънцето е в знака 
РИБИ 
от 19 февруари – 01.05 ч 
до 21 март – 00.00 ч
През 2019 година пред вас 
се очертава възход в кари-
ерата и професионално-

то ви израстване. Дали ще се възползвате 
от Съдбовния шанс, зависи от вас. Имате 
възможност и да печелите добре, стига 
да не ви домързи и да чакате даром пари. 
Промяната на общественото ви положение 
привлича към вас кандидати да работите за-
едно, но с цел да ви използват и да печелят 
на ваш гръб. Ако са ви роднини, няма да се 
отървете лесно от тях. Искате да спечелите 
обичта на хората, но изпаднете ли в беда, 
усетите ли липса на обич, бързо се скривате 
в самотата си и посягате към алкохола или 
наркотиците, които няма да ви помогнат. 
Бъдете прозорливи, за да не съсипете жи-
вота си, ако решите, попаднали под властта 
на нечие внушение, че сте господари на све-
та, или ви принудят да влезете в секта, обе-
щаваща ви всички блага на света, най-вече 
– вечен живот. Падането от въображаемия 
връх, на който сте се изкачили, е болезнено, 
ако не се предпазите с разума си. Само ко-
гато направите крачката към сработване със 
средата си, тогава Съдбата застава на ваша 
страна и с решителни действия постигате 
мечтания успех. Желаещите да заминат зад 
граница имат такава възможност. Бъдете 
организирани и не се разпилявайте само 
защото някой ви убеждава, че точно това е 
пътят да постигнете по-голяма материална 
стабилност, защото резултатът е неочак-
ван и ви води към недоимък. През лятото 
творците Риби имат добри възможности за 
изява и увеличени приходи. Могат да инвес-
тират единствено в собствения си бизнес, 
вместо да се главозамайват от приходите си 
и да си мислят, че паричният поток е вечен. 
През тази година имате потискащото ви за-
дължение да се издължите на всички, които 
чакат да спазите думата си и да им върнете 
дори без лихви дадените ви отдавна пари. 
Животът ви се превръща в песен, спокой-
ствие и хармония, ако успеете да осъзнаете, 
че без заеми сте като волна птичка. И поне-
же не малко ваши роднини също ви дължат 
пари и са причината вие самите да искате 
заеми от приятели, съберете ги и пред всич-
ки заявете, че повече не могат да разчитат 
на финансовата ви помощ. Естествено, ва-
шата половинка може да ви се обиди заради 
нейните роднини, но ако държи на брака и 
отношенията ви са изтъкани от истинска 
любов, ще ви разбере. Посрещнете довол-
ни от успеха си Новата 2020 година.  nnDnn
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Витамин С е водно-разтворим  
витамин, с ключова роля в 
борбата с оксидативния стрес, 

както и ко-фактор за някои ензими, 
ангажирани в синтезата на колагена, 
обмяната на мастните киселини и 
енергийните процеси в организма.

Голяма част от представителите 
на земната фауна са в състояние да 
си произвеждат аскорбинова кисе-
лина  от глюкозата в собствения си 
организъм. Човекът, както и другите 
примати, e изключение – ние можем 
да получаваме този ценен витамин 
изключително и само отвън, заедно 
с храната. 

Над 90% от дневния прием идва 
от плодове и зеленчуци – цитрусови 
плодове, домати, зеленолистни зе-
ленчуци и картофи. Трябва да се има 
предвид, че при термична обработка 
на пресните плодове и зеленчуци го-
ляма част от витамините се деактиви-
рат, включително и витамин С.

Приема се и под формата на са-
мостоятелна хранителна добавка или 
в състава на мултивитамини. За пре-
поръчителни са стойностите над 60 
mg дневно.  Тютюнопушенето е един 
от факторите, при които препоръчи-
телната дневна доза се удвоява.

Една от познатите роли е участи-
ето му в синтезата на колагена . Кола-
генът е основен компонент на съеди-
нителната тъкан, а тя присъства в една 
или друга степен навсякъде в органи-
зма ни. Това се отнася и до стената на 
кръвоносните съдове. Именно тяхната 
чупливост и кървенето са признаци 
на заболяването скорбут – класически 
пример за авитаминоза С известно 
още от древността. Заболяването се 
появява  при отсъствието на пресни 
хранителни продукт в менюто или не-
достатъчният им прием в условия на 
повишени изисквания от страна на ор-
ганизма. Кървенето от венците е най-
чувствителния белег за хиповитамино-
за С. Липсата на колаген се свързва и с 
повишена смъртност от инфектирани 
и незарастващи рани.

Скорбутът се е появил още в зора-
та на човешката история, когато хора-
та започнали да се занимават със зе-
меделие и започнали да произвеждат 
зърнени култури. Те ги използвали за 
храна през дългите зимни месеци, но 
те са бедни на витамин С.

Счита се, че земите по поречието 
на река Нил в Африка били са населя-
вани от хора преди повече от 250 000 
години. През около 8000-4000 г. пр. 
н.е Сахара е населявана от племена на 
скотовъдци.  От този период е и пър-
вия документиран случай на скорбут. 
[2] Става дума за скелета на дете на 
около 1 година датирано от 3800-3600 
г.пр.н.е.  Черепът на древното египет-
ско дете се състои от  порести кости. 
Такива са дори челюстите и очните 
орбити. Въпреки че причината може 
да е комплексна, изследователите се 
спират на диагнозата скорбут. Пър-
вият писмен източник е от египетски 
папирус, датиран около 1500 г. пр.н.е. 
Там скорбута не само е диагностици-
ран, но се препоръчва усилена кон-
сумация на лук, който е източник на 
витамин С.

Бащата на медицината – Хипо-
крат, също не пропуска заболяването, 
като го описва характерните призна-
ци – подути венци и кръвотечение 
от носа. И все пак векове наред не 
се е споменавало за това заболяване. 
Може би повече са страдали  жите-
лите на северна Европа, защото про-
изхода на думата е свързан с датската 
дума schorbect, която означава язви в 
устата. А славянската scorb е свързана 
с дългите зими в Русия. Кръстонос-
ните походи през XIII също били 
свързани с непълноценно хранене и 
водели до разпадаща се некротична 
плът, която била отрязвана от хирур-
зите, вероятно дължаща се на липсата 
на аскорбинова киселина в храната.

През 1497 г. португалския изсле-
довател Вашку да Гама отплава със 
170 души екипаж и 4 кораба, за да от-
крие път по вода до Индия през нос 
Добра надежда. Не е ясна числеността 
на всеки кораб, но в крайна сметка се 

връща с 2 кораба и 55 оцелели. Мно-
го са починали именно от скорбут. Да 
Гама се опитва да лекува неуспешно 
подутите венци като кара болните да 
пият от собствената им урина.

Подобна е и съдбата на екипажа 
на Фернандо Магелан, който през 
1519 г. тръгва с 3 ветроходни кораба и 
250 моряка. Връща се един кораб с 18 
оцелели, като отново скорбута е воде-
ща причина за смъртността.

Жак Картие е френски морепла-
вател от бретонски произход, който 
установил властта на Франция над 
днешна Канада.  Мистериозната бо-
лест с подути кървящи венци, черна 
петни по кожата и болки в ставите 
взела живота на доста мъже, тръгна-
ли да превземат нови светове  през 
зимата.

Виждайки сериозността на ситу-
ацията, след смъртта на 25 моряци 
Жак Картие заповядал да се напра-
ви аутопсия на един от починалите.  
Въпреки че аутопсията дала много 
малко информация за мистериозната 
болест, това е първия опит за търсе-
не на причините на заболяването. 
До края на зимата само трима мъже 
включително и Картие, не били за-
сегнати от скорбута. Отчаян той запо-
чнал да търси решение. По щастливо 
съвпадение научил за човек, който 
успял да се справи със заболяването 
с помощта на варене на клонките от 
бял кедър. В рамките на 6 дни всич-
ки болни възстановили силите си, а 
след като дошла пролетта и ледовете 
се разтопили оцелелите се прибрали 
във Франция. Равносметката – тръгна-
ли стотици, а се върнали десетки.

През XVI век проучването и ко-
лонизацията на нови земи станали 
още по-важни за народите от Западна 
Европа.  Изпращали все повече фло-
тилии за по-дълго време. Ако слу-
чаите на скорбут през XV век били 
изолирани, сега те станали сериозна 
заплаха за живота на моряците. Така 
между 1500 и 1800 г. дефицитът на 
витамин С станал водещата причина 

Мистериозното 
заболяване на моряците 
покоряващи Новия свят

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Ñåñòðà ä-ð Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà, DTJ
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за военноморска смърт, убивайки по-
вече моряци, отколкото всички други 
болести.

И все пак как се стига до открива-
нето на причините за скорбута, който 
отнема хиляди човешки животи?

В края на XVII и началото на 
XVIII в. европейските лекари следват 
теориите на Хипократ. Древните гър-
ци наричали всички флуиди, цирку-
лиращи в човешкото тяло „хумори“. 
Около 400 г. пр. н. е. Хипократ считал, 
че в телата ни циркулират 4 основни 
типа хумори – кръв, храчки, жълта и 
черна жлъчка. Здрави сме, когато те са 
в баланс и равновесие. Най-вероятно 
тези идеи са взаимствани от цивили-
зациите на Древен Египет и Месопо-
тамия. Така според европейските ме-
дици ранните признаци на скорбута 
като летаргия и умора се дължали на 
дисбаланс на черната жлъчка.

През XVI век холандецът Джон 
Ехт заявил, че скорбутът се дължи на 
заболяване на далака. Той събирал 
сведения за заболяването от древни 
текстове като тези на Плиний Стари. 
Накрая заключил, че след като слез-
ката е блокирана черната жлъчка не 
може да бъде пречистена и изхвърле-
на и на това се дължат язвите и тъм-
ните петна по кожата. 

Първите научни трудове за скор-
бута, от който страдали моряците на 
ветроходните кораби и силата на ци-
трусовите плодове са направени от хи-
рурга Джеймс Линд, който бил роден 
през 1716 г.  Когато през 1739 г. из-
бухнала война с участието на Англия 
Линд се включил доброволно в Крал-
ския военноморски флот и бил на-
значен за помощник-. През май 1747 
г. скорбутът започва да взема много 
жертви от кораба в Ламанша, на който 
е Линд. Той взема 12 пациента с по-
добни симптоми – набъбнали и кър-
вящи венци, петна по кожата, усещане 
за умора и слабост, болки в ставите и 
мускулите. Събира ги и ги подлага на 
един и същ начин на хранене. На два-
ма дава по четвърт ябълка на ден, на 
други двама по 2 супени лъжици оцет. 
Двама са подложени на лечение с мор-
ска вода.На други 2 е давано по 1 яйце. 
Други 2 от пациентите изяждат по 2 
портокала и 1 лимон ежедневно.

Днес не е изненадващо, че след 6 

дни най-добри резултати са били на-
блюдавани при консумиралите пор-
токали и лимони, защото те съдържат 
витамин С. Макар венците все още да 
не били напълно възстановени и да 
имали следи от тъмните петна, вече 
не чувствали такава умора и в края на 
6-тия ден лечение с цитруси били го-
тови да се върнат на работа. 

Експериментът на Линд е изклю-
чителен за времето си, защото се 
позовава на своеобразно клинично 
изпитване. Така се опровергават аргу-
ментите, че болестта е поради лош за-
стоял въздух в корабите и пренаселе-
ност на каютите. Да се идентифицира 
скорбута като дефицит на хранително 
вещество също е постижение. През 
1753 г. е публикуван трактата на Линд 
за скорбута и е приет за класика в ме-
дицината. Минават още  40 години 
преди кралския военноморски флот 
да приеме препоръките на хирурга, 
защото изследването е направено 
в много малък мащаб, а и лекарят е 
само военноморски хирург, а не из-
тъкнат учен. По-късно е назначен за 
ръководител на военноморска бол-
ница, но не провежда допълнителни 
клинични опити и не насърчава из-
ползването на цитрусовите плодове 
като средство против скорбут.

От друга страна след като дефици-
та на витамин С спира синтеза на ко-
лаген получените бойни рани зараст-
вали много по-трудно, а смъртността 
в подобни случаи се увеличила зна-
чително.Едва през 1795 г. британския 
военноморски флот признал ефикас-
ността на сока от цитрусови плодове 
срещу скорбута.  По време на двусед-
мично плаване до Индия на моряците 
се давала смес от ром, вода, захар и 
лимонов сок. Въпреки това няколко 
от тях развили леки форми. След да-
ване на допълнителни дози лимонов 
сок скорбутът бил победен.

 А как са се справили европейците 
по време на дългите тежки зими? Все 
пак цитрусите не виреят на тези гео-
графски ширини. Отговорът е оче-
виден - с помощта на киселото зеле, 
което е богато на витамин С. То било 
използвано и като средство против 
скорбут по време на експедициите на 
капитан Джеймс Кук през XVIII в.

Но в крайна сметка Вита С е бил 
неизвестен до 20-ти век!

През 1907 г. Аксел Холст и 
Алфред Фролич са изказали предпо-
ложения за съществуването му.

Алберт Сент-Дьорди  [7] [8] бил 
роден през 1893 г. в Будапеща, част 
от Австро-Унгария. Получава меди-
цинска степен и започва научна кари-
ера като изучава химичните промени, 
които настъпват при използване на 
храни, източници на въглехидрати, 
мазнини и протеини. Открива во-
дороден носител, който съдържа 6 
въглеродни атома, има свойствата и 
на захар, и на киселина. Нарича го 
„хексоронова киселина“.

През 1930 г. Алберт Сент-Дьор-
ди се завръща в Унгария и като про-
фесор в университет по медицинска 
химия работи заедно с други учени. 
Оказва се, че и хората и морските 
свинчета трябва да поглъщат витамин 
С, защото не могат да го произвеждат 
сами. Той решава да направи експе-
римент – разделя морски свинчета на 
две групи. Едната получава храни, ко-
ито са варени и съответно витамин С 
е унищожен. Другата група получава 
храни, обогатени с хексоронова ки-
селина. Докато те се развиват добре, 
първите започват да развиват призна-
ци на скорбут и после умират. Уче-
ните разбират, че това е лечението на 
скорбута и затова променят името от 
хексоронова на аскорбинова кисели-
на. През 1933 г. Сент-Дьорди започва 
да търси естествени източници на ас-
корбиновата киселина.

Въпреки че портокаловия и ли-
моновия сок имат високи нива на ви-
тамин С, те съдържат захари, които 
правят пречистването много трудно. 
Решението на проблема идва след 
като една вечер жената на професо-
ра му сервира червен пипер. Той се 
сеща, че не го е изследвал. Взема го 
в лабораторията и така напълно слу-
чайно открива, че червения пипер е 
богат на витамин С. Така в рамките на 
няколко седмици Алберт Сент-Дьор-
ди е произвел 3 килограма пречистена 
аскорбинова киселина, за да докаже, 
че морските свинчета със симптоми 
на скорбут се повлияват от произве-
дената аскорбинова киселина. През 
1937 г.  Алберт Сент Дьорди получава 
самостоятелно Нобелова награда за 
откриването на аскорбиновата кисе-
лина.  nnDnn

Следва продължение.

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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