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Високоуважаеми Братя и Сестри,
Многоуважаеми Братя и Сестри, 

Благородни Братя и Сестри,
Уважаеми Постуланти,

съмишленици, симпатизанти и последователи,

Първият брой на списание ,,Тамплиер“ винаги е 
предизвиквал интерес, като едно ново начало в 
развитието на нашия Орден в началото на всяка 

нова година. За разлика от предишните две, 2022 година 
даде надежда за победа срещу коронавируса и нормали-
зиране както на  контактите между хората, така и оптими-
лизиране дейността на гражданските организации. Велик 
Приорат България  рязко повиши своята активност, чрез 
голяма част от своите Командерии, което може само да 
ни радва и дава надежда за по-пълноценното ни разви-
тие. Успешно проведохме тиймбилдинг с Командерите 
на Командерии, отчетохме резултатите и поставихме на-
чалото на укрепването на нашите структури. При среща-
та с Великите Офицери поставихме нови цели за разви-
тието ни и утвърждаването ни като най-иновативен член 
на OSMTH.

Започването на войната между Русия и Украйна ни 
постави в изключително деликатна ситуация, като мен-
тор и създател на Великите приорати там. Нашата роля 
е поддържане на регулярни връзки с Тамплиерите в тези 
страни и подпомагане на украинските бежанци в Бълга-
рия. Надяваме се братоубийствената война да приключи 
скоро и мира отново да възтържествува.

Нека нашият Орден за пореден път да покаже своята 
сплотеност, силата на своя дух и стремежа си за изграж-
дане на мостове към един по-добър свят.

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

 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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ХІІІ Духовен събор  
на Велик Приорат България

На 19 март 2022 година се про-
веде ХІІІ Духовен събор на 
Велик Приорат България по 

традиция в гр. Стара Загора и с дома-
кинството на Командерия 009 „Све-
ти Игнатий Старозагорски”. Темата 
на събора бе „Строители на духовна 
България“ и тази година, съборът 
бе с акцент върху делото на Митро-
полит Методи Кусев роден 1835 г. в 
Прилеп и починал 1.11.1922 в Стара 
Загора. Борец за независима българ-
ска църква, основател на Солунската 
гимназия, обществен водач и първи 
Старозагорски митрополит. 

След дългата пауза това издание 
на Събора предизвика засилен инте-
рес към живия контакт и директното 
споделяне между Братята и Сестрите. 
 nnDnn

Докладите, изнесени на 
Духония събор, може да 
прочетете на стр. 29
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Молитва за здраве
Господи на Обичта и Любовта, Боже на живота и здраве-
то, ние, Твоите чада, събрани днес в Името на Любовта, 
идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.
Велики Господи, ние се обръщаме към Тебе да изпратиш 
Твоята милост за нашите братя и сестри, които от много 

време вече са подложени на предизвикателствата на насто-
ящата пандемия. Господи, молим Ти се, излей чрез нас, 

Твоите слуги, благостта Си за излекуване на всички забо-
лели и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители 

да им донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, които Ти 
съхраняваш за Твоите избрани.

Велики Господи, нека отсега тези наши Бартя и Сестри 
приемат Твоята велика милост и да се почувствуват здрави 

и жизнерадостни.
Господи, благодарим Ти, че Си ни послушал. Ние с радост 

приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним 
Твоята блага Воля.

Амин.
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На 19.02.2022 г. в заседа-
телната зала на Клуб 2008 
Великият Приор Н.Пр. 

Румен Ралчев проведе тиймбил-
динг с Командерите на Ордена. 
Беше направен отчет за дейността 
през 2021 година и анализирни 
особенностите на организацион-
ния живот за настоящата година. 

Скъпи гости на тиймбилдин-
га бяха Н. Пр. Великият Приор 
Антон Кайтази и Командерите на 
Командерии от най-младия Велик 
Приорат в OSMTH, този на Север-
на Македония. nnDnn

Тийм билдинг на  
Командерите на ВП България

Тийм билдинг на Великите 
Офицери на ВП България 

На 26 февруари в заседател-
ната зала на ,,Клуб 2008” 
се проведе съвместен 

тиймбилдинг на Великите офицери 
на Великите Приорати на Бълга-
рия и Северна Македония. Беше 
утвърдена програма за съвместни 
мероприятия през 2022 година и 
гласувана декларация срещу война-
та в Украйна.  nnDnn
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▲  С ръководителя на 
делегацията на Велик 
Приорат Гърция 
Анастасиос Маринос

▼  С Лазар Ристовски, 
сръбски актьор и 
продуцент

◄  С Тони Меле 
представител 
на OSMTH, 
САЩ



10 •   март 2022 г.

 | срещи на великия приор

◄  С Н.Пр. Антон Кайтази, 
Велик Приор на Велик 
Приорат Северна 
Македония

► 
С ген.о.з. Златан 

Стойков, председател 
на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса 

и резерва

◄  С народната 
певица Златина 
Узунова
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►  С Н.В. царица 
Маргарита

▲  С Н. ВПР.  
митрополит Антоний

►  Със стария 
Велик Майстор на 
В.Л.С.С.П.З.Б. 
Володя Лозанов



12 •   март 2022 г.

 | галерия 900

На 9 март в Галерия 900 бе открита изложба с рисунки на уче-
ници от класа на нашия куратор д-р Николай Шекеров, KTJ 
в 68 училище. Освен насладата от разнообразието на таланти 

в рисуването, присъстващите се зарадваха и на показаните от децата 
завидни умения в пеенето. Откриването на изложбата се превърна в 
своеобразен празник за ученици, родители и ръководството на учили-
щето в компанията на присъстващите Братя и Сестри, които се бяха по-
грижили и за доброто посрещане. Всеки от участниците – художници 
получи специална грамота от Великия Приорат.  nnDnn

Цветни поздрави от СУ 68
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Цветни поздрави от СУ 68 Събор на Командерия
009 „Св. Игнатий Старозагорски“

21.01.2022, гр. Стара Загора

Командерия 009 ”Свети 
Игнатий Старозагор-
ски” проведе своя 

първи за годината ритуален 
събор в Тамплиерския храм 
на Командерията. След като 
Командерът Др.Петков, KCTJ, 
информира за събитията от 
последния събор, Братята и 
Сестрите изслушаха доклад, и 
бяха приети нови Постуланти. 
Съборът приключи с братска 
агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
002 „Св. Иван Рилски”

22.02.2022 г., гр. София

На 22-ри Февруари 2022 г., 
Командерия „Свети Иван 
Рилски”, част от Ордена на 

Рицарите Тамплиери на Йерусалим, 
Велик Приорат България проведе от-
крит ритуален Събор в тамплиерския 
храм „Свети Йоан Кръстител”, гр. 
София. Командерът представи пред 
Братята, Сестрите и Постулантите от-
чет за дейността през изминалата 2021 
г. Бяха начертани основни приорите-
ти за работата на Командерията през 
тази година.  Брат Ташко Илчовски 
изнесе доклад на тема "Водата - извор 
на Живот" Приет бе нов Постулант. 

След Събора всички се събраха в 
"Клуб 2008" на Братска агапа, където 
продължиха разговорите на Тампли-
ерска тематика.  nnDnn
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Съвместен Събор на
003 „Кназ Борис Първи”,

004 „Света София“ и  
005 „Сердика“

9.03.2022 г., гр. София

На 9 март 2022 година в ри-
туален дом "С вети Йоан 
Кръстител" - клуб 2008 се 

състоя съвместен събор ритуал на 
Командерия "Княз Борис Първи", 
Командерия "Сердика" и Коман-
дерия "Света София".
Присъстваха:

Гости от Велик Приорат Бълга-
рия: НП  Великия Приор на Велик 
Приорат България Румен Ралчев- 
GCTJ, CMTH, Великият Канцлер 
на Велик Приорат България - брат 
Витан Иванов - GOTJ, Великият 
секретан на Велик Приорат Бъл-
гария - брат Светозар Стефанов 
- GOTJ, Великият Арбитър на Ве-
лик Приорат България - брат Пан-
чо Радев - GOTJ,    Великият Офи-
цер на Велик Приорат България 

- професор д-р Юлия Николова 
DGOTJ, Великият Офицер на Ве-
лик Приорат България - д-р Рада 
Пангелова DGOTJ брат Димитър 
Владимиров - GOTJ - началник на 
канцеларията на Великия Приор.

Присъстваха 36 Рицари, Дами, 
Постуланти и гости. Командерите 
на трите Командериите направиха 
кратък отчет на работата на Ко-
мандериите им до момента. Бяха 
прияти трима постуланти. Една 
Дама бе посветена в Рицарско зва-
ние. Заключителната реч на Вели-
кия Приор беше свързана с акту-
ални теми и предстоящи събития 
на Велик Приорат България до 
края на годината.

Вечертя завърши с приятелска 
агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
001 „Св. Георги Победоносец”

16.03.2022 г., гр. София

Командерия 001 ,,Св. Георги Победоносец” проведе своя поре-
ден Събор в храм ,,Св. Йоан Кръстител”. Баха отчетени дос-
тиженията от предишния Събор до сега и бяха очертани най-

важните предстоящи задачи. Беше изнесен доклад. Присъства Н.Пр. 
Великият Приор, който ръкоположи нов Рицар. Вечерята завърши с 
Братска агапа.  nnDnn
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Съвместен Събор на
009„Св. Игнатий Старозагорски” 

и 004„Св. София”
18.03.2022 г., гр. Стара Загора

На 18 март, в Стара Загора, 
в храма на Командерия ,,Св. 
Игнатий Старозагорски” се 
проведе Съвместен Събор с 
Командерия ,,Св. София”.
Бяха приети трима постулан-
ти и един бе ръкоположен за 
Рицар.
Присъстваха 10 Командера 
от Ордена, много Велики 
офицери и Н. Пр. Великия 
Приор Румен Ралчев. 
nnDnn
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Съвместен Събор на
015 „Св. Архангел Михаил” и

014 „Св. Йоан Кръстител”
25.03.2022 г., гр. София

Командерии „Св. 
Архангел Михаил” 
и “Св. Йоан Кръсти-
тел” проведоха своя 
първи за годината 
съвместен Събор под 
ръковдството на своите 
Дами Командери. Бяха 
споделени плановете за 
предстоящи съвместни 
инициативи на двете 
Командерии и бяха 
приети  7 нови Посту-
ланти в двете Команде-
рии. Вечерята завърши 
с Братска агапа.  nnDnn
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И тази година традицията по 
изкачването на връх Яворец 
беше спазена!

На 30 януари, последната събота 
от първия месец на годината, Рицари 
и Дами от Командерия "Свети Иван 
Рилски" се включихме в традицион-
ното изкачване за здраве и берекет, 
спазвано от почти 60 години. nnDnn

Командерия „Св. Иван Рилски“ изкачи връх Яворец

Изложба на детски рисунки в Ларгото

На 19.12.2021 г. територията на 
изложбеното пространство 
под куполите на комплекс 

„Антична Сердика“ (Ларгото) стана 
домакин на изложба за детски рисунки. 
При стриктно спазване на противоепи-
демичните мерки в събитието се вклю-
чиха талантливи ученици от столич-
ните 143-то ОУ „Георги Бенковски“, 
44-то СУ „Неофит Бозвели“, 90-то СУ 
„Ген. Хосе де Сан Мартин“, Нацио-
налната търговско-банкова гимназия и 

Школата по изобразително изкуство 
към читалище „Възраждане“ в район 
„Подуяне“, както и ОУ „Проф. Марин 
Дринов“ – гр. Панагюрище.

Куратор на изложбата бе Виолин 
Неделчев – учител по изобразително 
изкуство в 143-то ОУ „Георги Бенков-
ски“ и член на комисията за оценка на 
творбите от националния етап на кон-
курса „Рицарят в мен” на Велик Прио-
рат България.

На събитието присъстваха ди-

ректорите на училищата, учители по 
изобразително изкуство, родители на 
участниците и самите млади автори на 
художествените произведения, много 
гости.

От името на Великият Приор на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на Йе-
русалим, Велик Приорат България,акад. 
ген-майор Румен Ралчев, поздравител-
но слово произнесе д-р Красимир Ди-
митров, Канцлер на Командерия „Св. 
Екатерина“, София.  nnDnn
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Тамплиери дариха 
хранителни продукти

Командерия „Света София“ с ежемесечната си ини-
циатива за дарение на хранителни продукти към за-
щитени жилища „Светлина за нас“, „Бъдеще за нас“ 

и преходно жилище „Делфини“, където живеят младежи и 
девойки със специални потребности. 

Към инициативата се включиха и Командерии „Княз 
Борис I“ и „Свети Георги Победоносец“. 

Командериите, като неделима част от Ордена на Рица-
рите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България 
осигуриха за пореден месец хранителни продукти, липсва-
щи в домовете.  nnDnn

За деня на Левски, 
патронен празник 
на начално училище 

„Васил Левски”, гр. Варна, 
Братята и Сестрите от Ко-
мандерия „Цар Калоян” се 
включиха в тържеството 
на децата като поденос-
ха венец на барелефа на 
Апостола и финансираха 
изрисуването на стената 
на уличището с образа на  
Апостола. Да се помни и 
знае!  nnDnn

Командерия „Цар Калоян“  
с дарение за НУ „В. Левски“, гр. Варна
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На 2 март 2022 г. Коман-
дерия „Света София“ 
съвместно с район Подуяне 
при Столична община 
организираха традицион-
ния детски конкурс „Сирни 
Заговезни – рисунки и 
маски“. Участници бяха 
учениците от  общинските 
училища.

Командерия „Сердика“ -  
с инциативи в две столични училища

Командерия „Сердика 005“ до-
бави и трето училище в конку-
ра за детска рисунка „Рицарят 

в мен“, което ще се бори за оценката 
на журито. На 15 март учениците от 
130 СОУ "Стефан Караджа" от шести 
и осми клас получиха грамоти и ла-
комства, и гордо позираха за снимка. 
Ръководствата и учителите по рисува-
не, също бяха почетени с грамоти.  

Отделно от това на 16 март със 
специалното съдействие на постулан-
та Даниел Йорданов, двама хореогра-
фи се погрижиха учениците от 82ро 
ОУ да научат основните български 
народни хора и в рамките на 2 учебни 
часа училищния салон се превърна в 
импровизирана сцена.   nnDnn

Командерия „Света София” – пореден конкурс 
–  „Сирни Заговезни – Рисунки и Маски“ 
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Командерия „Княз Борис I"  
с благотворителна акция

Командерия „Св. Иван Рилски“ с дарение 

Командерия "Свети Иван Рил-
ски" продължава традицион-
ното си сътрудничество със 

Средното Училище за Ученици с Ув-
реден Слух "Проф д-р Дечо Денев”. 
На 23.03.2022 г. Рицарите, Дамите и 
постулантите от Командерията дари-

ха дрехи, обувки и материали и посо-
бия за рисуване. Дарението бе прието 
с благодарност от директора на учи-
лището г-жа Севдалина Джонгарска. 
В учителската стая се проведе среща, 
на която се обсъдиха предстоящи съв-
местни проекти. Бяха приети рисун-

ките на учениците за международния 
конкурс за детска рисунка "Рицарят в 
мен". Връчиха се грамоти на участни-
ците, техния преподавател и директо-
ра на училището и се проведе кратка 
дискусия за предизвикателствата на 
съвременното Рицарство. nnDnn

На 24 март 2022 г. Командерия Княз 
Борис I за пореден път зарадва 
деца, техните родители и учители с 

благотворителна акция - над 600 издания за 
библиотеката на Софийската професионална 
гимназия “Княгиня Евдокия”. Книгите като 
главно средство за образование и възпитание 
на младите хора в духа на изповядване на об-
щочовешките ценности - любов, милосърдие, 
състрадание и родолюбие са начин за подпо-
магане на младежта за нейното развитие и усъ-
вършенстване. Дарението е с цел да е насърчи 
четенето на книги сред младежите. В експозе-
то си проф. д-р Ю. Николова, DGOTJ раз-
каза, че такива дарителски инициативи освен 
всичко друго са и страхотен начин да запозна-
ят децата с мисията на Тамплиерите днес. Да-
рението помага за попълването с разнообраз-
ни заглавия на създаденото преди една година 
библиотечно пространство в гимназията. 
 nnDnn
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Помен за починал рицар

Командерия ,,Св. Йоан Кръстител” се събра да почете  
,,Първия Рицар” на Велик Приорат България и  

Велик Канцлер Емеритус – Асен Янев, GOTJ, в построения от него храм. 
Присъстваха неговата вдовица и Великия Приор.

Нека почива в мир!
nnDnn



В помощ на братя и 
сестри от Украйна След мъчителни много месеци на 

изолация, болести и забрани, 
разхлабване и последващо за-

тягане на изолационните мерки заради 
световната пандемия, всички очаквахме 
наближаващата пролет за да си отдъ-
хнем и да започнем живота си отнача-
ло. 

Но ни застигна нова беда. Избухна 
войната между Украйна и Русия. Вече 
месец съвсем близо до нас избухват 
бомби и снаряди и загиват хора. Хора, 
жени, деца и старци бедстват в капани-
те на бойните полета. Други се опитват 
да избягат и търсят път за спасение.

Рицарите и Дамите от нашия Велик 
Приорат, следвайки завета на Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
за подпомагане на християни в беда, 
започнаха да събират средства, дрехи и 
храни и да се организират спонтанно за 
да помагат на бедстащите наши братя и 
сестри в Украйна. 

Беше задействан и дългогодишни-
ят договор за сътрудничество между 
Велик Приорат България и Българ-
ски червен кръст. Рицарите и Дамите 
от Велик Приорат България отвориха 
домовете си, включително беше отво-
рен и Тамплиерския дом в София, за да 
приютят пристигащи бедстващи хора 
от Украйна. Там беше настанено и пър-
вото приютено семейсто.

Рицарите, Дамите и Постулантите 
от Командерии “Свети Иван Рилски” 
и “Света Екатерина” реализираха съв-
местна инициатива, с която подпомогат 
логистично придвижването на засегна-
ти от войната хора от Украйна до Бъл-
гария. По предварително набелязан 
план и координация със съответните 
организации и държавни органи, на 15-
ти март бяха ангажирани 2 пътнически 
микробуса. Те бяха натоварени с пре-
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вързочни материали, памперси, сапуни, 
детски обувки и други медицински кон-
сумативи от Българския Червен Кръст. 
Нашият Орден е първата НПО, която 
подава ръка на БЧК в транспортиране-
то на такъв вид помощи към зоната на 
военните действия. Микробусите поеха 
дългия път към граничния пункт “Си-
рет” на Румънско-украинската граница, 
управлявани от четирима доброволци, 
членове на 2-те Командерии. На 16-ти 
март, следобяд, братята благополучно 
пристигнаха на най-натоварения грани-
чен пункт с бежанци, където предадоха 
на Румънския Червен Кръст дарените 
помощи от БЧК.  Съгласно предвари-
телния план, местата в 2-та микробуса 
бяха запълнени с 4-ри семейства - 16 
украински граждани, припознали Бъл-
гария като свой нов дом. 

На 17-ти март, рано сутринта, всич-
ки пристигнаха благополучно в София 
и са настанени при свои близки или 
приемни семейства и имат подсигурен 
дом и прехрана.

След подаден сигнал от Великия 
Приор на Украйна нашите Братя по-
срещнаха и преведоха и семейстото 
на наш украински Брат от Украйна до 
България, настаниха ги и ги обгрижиха 
докато се свързжат с техни приятели в 
България.

Братята и Сестрите от ВП България 
планираме да продължим и ще поло-
жим усилия да подпомогнем и други 
нуждаещи се. 

Изказваме благодарност и призна-
телност на Командерите на Команде-
рии Б. Д. и С. Б. и Великите Офицери 
Д. В. и А. В. и на всички наши Братя и 
Сестри, които достойно показаха една 
от съвременните еманации на Рицар-
ството. nnDnn
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С началото на 2022 продължи инициираната 
от Велик ПРиорат България традиция от 
началото на пандемията за ежемесечни он-

лайн срещи на Магистериума на OSMTH. 

На срещата през януари се обсъдиха послед-
ствията на Ковид пандемията за икономическия 
и социален живот в света. Обсъдиха се темите за 
икономическото и социално възстановяване на 
света, насърчаването на социално отгоорното пре-
дприемачество в периода на климатични промени 
и беше разгледана дейността на OSMTH в свет-
лината на целите за устойчиво развитие на ООН. 
Тези цели са ООН са общо 17 и 8 от тях напълно 
съвпадат с целите на нашия Орден: премахване на 
бедността и глада; добро здраве и добър начин на 
живот; качество на образованието; равенство между 
половете; чиста питейна вода и осигуряване на кана-
лизация; право на достойна работа и икономически 
растеж; мир, справедливост и силни институции. 

На срещата през февруари бяха обсъдени пла-
новете за развитие на Комисията по сигурност на 
OSMTH и също бяха обсъдени вариантите за про-
веждане на присъствен ВМС през лятото на 2022 

година. Беше обсъдена възможността при посто-
янно променящите се правила за придвижване 
в света, да се проежда една закрита бизнес среща 
с присъствие само на Велики Приори и веднъж, 
евентуално през лятото или есента да се провеж-
да присъствен ВМС, предвид това, че вълните на 
пандемията затихват в този период от годината и 
предвид отменянето за пореден път на обявения 
просъствен ВМС Загреб. 

Беше прието предложеието на ВП на България 
ВМС 2022 да се проведе в София от 20 до 25 сеп-
тември 2022 г.

Срещата през март протече в светлината на 
конфликта Русия-Украйна и какви са възможност-
ите за помощ за разрешаването му както от страна 
на международния Орден, така и от всеки от Вели-
ките Приорати, членове. 

В постоянно променящата се световна обста-
новка, от OSMTH се очква да проявява все по-го-
ляма пластичност и адаптивност към условията и 
постоянно да търси нови пътища за осъществява-
нето на целите и задачите си.  nnDnn

Обзор на 
срещите в 
OSMTH  
през 2022
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БРаТ ДимиТъР ВлаДимиРОВ, GOTJ 
ВЕЛИК ОФИЦЕР 

ООН-  
февруари-март 2022 г.

ВсТъПиТелнОТО изказВане на 
ГенеРалния секРеТаР ОТнОснО 
ВОЙнаТа В УкРаЙна 

Украйна гори. Страната се унищо-
жава пред очите на света.  Въздейст-
вието върху цивилното население 
достига ужасяващи размери. Безброй 
невинни хора – включително жени и 
деца – са убити. След като са ударени 
от руски сили, пътищата, летищата 
и училищата лежат в руини. Според 
Световната здравна организация най-
малко 24 здравни заведения са пре-
търпели атаки. Стотици хиляди хора 
са без вода и ток. 

Тъй като милиони хора в Украйна 
са изправени пред глад и намаляващи 
доставки на вода и лекарства, днес 
обявявам, че Организацията на обе-
динените нации ще отпусне още 40 
милиона долара от Централния фонд 
за реагиране при извънредни ситуа-
ции, за да увеличи жизненоважната 
помощ, за да достигне до най-уязви-
мите, докато чакаме за бъдещите на-
роди. 

Това финансиране ще помогне за 
получаването на критични доставки 
на храна, вода, лекарства и друга жи-
вотоспасяваща помощ в страната, как-
то и ще предостави парична помощ 
на нуждаещите се.  

Най-малко 1,9 милиона души са 

разселени вътре в страната, а нара-
стващият брой бяга отвъд границите. 
Дълбоко съм благодарен за солидар-
ността на съседите на Украйна и дру-
ги приемащи страни, които приеха 
повече от 2,8 милиона бежанци през 
последните две седмици.  

По-голямата част от тези, които 
предприемат коварното пътуване, са 
жени и деца, които са все по-уязвими.   

Но има и друго измерение на този 
конфликт. Тази война отива далеч 
отвъд Украйна.  Това е и нападение 
срещу най-уязвимите хора и държави 
в света. 

Докато войната е над Украйна, да-
моклев меч надвисва над световната 
икономика – особено в развиващия 
се свят. Цените на храните, горивата 
и торовете растат до небето. Веригите 
за доставки са нарушени. А разходите 
и закъсненията при транспортиране-
то на вносни стоки – когато са налич-
ни – са на рекордни нива.  

Всичко това удря най-силно най-
бедните и засажда семената за поли-
тическа нестабилност и вълнения по 
целия свят. Трябва да направим всич-
ко възможно, за да предотвратим ура-
ган от глад и срив на световната хра-
нителна система. 

Освен това, виждаме ясни доказа-

►
Антониу Гутериш
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телства, че тази война източва ресур-
си и внимание от други проблемни 
места в отчаяна нужда.   

Подновявам призива си към стра-
ните да намерят творчески начини за 
финансиране на увеличените хумани-
тарни нужди и нужди за възстановява-
не в световен мащаб и да дават щедро 
и незабавно да освободят обещаните 
средства.   

През следващите дни ще се кон-
султираме с държавите-членки, които 
желаят да подкрепят действията, не-
обходими за осъществяване на гло-
балната реакция при извънредни си-
туации, която ще бъде необходима за 
тези задаващи се кризи.  

Не се заблуждавайте: обикновени-
те хора, особено жените и децата, ще 
понесат тежестта на тази разгръщаща 
се трагедия.  

И накрая, по-нататъшната ескала-
ция на войната, независимо дали слу-
чайно или нарочно, заплашва цялото 
човечество.  

Повишаването на нивото на го-
товност на руските ядрени сили е 
смразяващо развитие. Перспективата 
за ядрен конфликт, някога немисли-
ма, сега отново е в сферата на въз-
можностите. Сигурността и безопас-
ността на ядрените съоръжения също 
трябва да бъдат запазени. Никога не е 
късно за дипломация и диалог.   

Нуждаем се от незабавно прекратя-
ване на военните действия и сериозни 
преговори, основани на принципите 
на Устава на ООН и международното 
право.   

Сега имаме нужда от мир.

сВеТОВнаТа зДРаВна ОРГани-
зация. аТаки сРещУ зДРаВни 
заВеДения

Към 22 март Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) потвърди, че от 24 
февруари насам е имало 64 нападения 
срещу медицински заведения и меди-
цински персонал в Украйна, довели 
до 15 смъртни случая и 37 ранени. 
СЗО осъди тези атаки най-строго, 
заявявайки, че подобни действия са 
грубо нарушение на международно-
то хуманитарно право и тактиката на 
войната.

В резултат на руските обстрели 
на жилищни райони са убити и ра-
нени цивилни, включително деца. 
На снимката: ранено шестгодишно 

момиче от Киев получава лечение в 
болница.

Представителят на СЗО в Украйна 
подчерта, че обстрелът на медицин-
ски заведения унищожава надеждите 
на хората, лишава ги от помощ, кое-
то често е въпрос на живот и смърт. 
Много болници са затворени, лекар-
ствата са в недостиг. Около полови-
ната от украинските аптеки са затво-
рени. Много здравни работници са 
били принудени да избягат или не 
могат да стигнат до работа. Около хи-
ляда болници са разположени в бли-
зост до бойните полета. Последица от 
това е ограничен достъп до лекарства 
и медицински услуги, което означава, 
че „лечението на хроничните заболя-
вания на практика е преустановено”.

Тази ситуация е изключително 
опасна за милиони хора, особено за 
тези със сърдечно-съдови заболява-
ния, рак, диабет, ХИВ и туберкулоза. 
Ваксинацията срещу COVID-19 и ру-
тинната имунизация също са преус-
тановени. Около 7 милиона души в 
Украйна са станали вътрешно разсе-
лени лица. Почти 4 милиона украи-
нци избягаха в съседни страни. Това 
означава, че всеки четвърти жител на 
страната е принудителен мигрант.

По данни на Международната ор-
ганизация по миграция (МОМ) вся-
ко трето вътрешно разселено лице 
страда от едно или друго хронично 
заболяване. Един месец война в Ук-
райна доведе до разселването на 4,3 
милиона деца, повече от половината 
от 7,5 милиона детско население на 
страната. Те включват повече от 1,8 
милиона деца, които са се премести-
ли в съседни страни като бежанци, 
и 2,5 милиона деца, които в момента 
са вътрешно разселени в Украйна. 
Светът не е виждал толкова мащабни 
движения на деца за толкова кратък 

период от време след Втората светов-
на война.

Агенциите на ООН разширяват 
своите хуманитарни операции в Ук-
райна и съседните й страни. СЗО, 
каза днес говорителят на ООН Сте-
фан Дюярик, е открила оперативен 
център в Жешов в Полша и е орга-
низирала доставката на медицински 
консумативи до повечето украински 
градове. Повече от 100 тона лекарства 
и оборудване вече са доставени в ле-
чебните заведения в Украйна. Сега на 
път за Лвов е друг товар с тегло 108 
тона. Скоро в Украйна ще бъде из-
пратена още една пратка лекарства за 
хронични заболявания, педиатрични 
лекарства и средства за кръвопрели-
ване.

Детският фонд на ООН (УНИ-
ЦЕФ) изпрати медицински консума-
тиви до 49 болници в девет региона 
и големи града, включително Киев, 
Харков, Днепър и Лвов. Те са пред-
назначени да предоставят медицин-
ска помощ на 400 000 майки и деца, 
включително новородени. Фондът 
на ООН за населението (UNFPA) из-
прати повече от 13 тона продукти за 
репродуктивно здраве и оборудване 
за родилни домове. Засега този товар 
се съхранява в склад в Лвов.  nnDnn
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Благодаря за дадената ми въз-
можност да Ви запозная с до-
клада си за ХI  Духовен събор 

на Велик Приорат България.
„Плътта на българската държава 

създаде Аспарух, нейния дух – Кирил 
и Методий. И чуждите завоеватели не 
можаха да победят тази държава на 
духа, в която в плътен строй стояха в 
защита на българския народ езикът, 
писмеността, литературата...”

Тези толкова силни думи на Акаде-
мик Дмитрий Лихачов, трябва да зву-
чат в съзнанието на всеки българин, 
те са силни, признателни и мъдри, 
защото в три изречения казват всичко 
за държавата на духа. Според мен към 
тази оценка трябва да се прибави не 
на последно място и Светата българ-
ска православна църква. Именно този 
триумвират на език, писменост и вяра 
и неговите следовници през всичките 
векове  „тържествено и в страдание 
извършиха подвизи без чет“ и утвър-
диха Българската държава на Духа. 
Тази държава ни дава гордост и  са-
мочувствие и ни топли днес, в „зима-
та” на безхаберието, бездуховността и 
безразличието. За това искам да кажа  
няколко думи за един от нейните рев-
ностни строители  - Старозагорският 
Митрополит Методи Кусев на когото 
на 1 ноемвири на настоящата година 
ще отбележим 100 години от кончи-
ната.

Митрополит Методий е роден 
през септември 1838 г. в град При-
леп, Македония, под светското име 
Тодор Йовчев Кусев, като шесто дете 
в семейството на българите Йовчо и 
Екатерина. Отрано той и петимата му 
братя и сестра останали без баща, а 
по-късно и без майка. Били прибра-
ни от близки, отгледани и изучени. 
Тодор станал идеен последовател на 
всепризнатия от населението на При-
леп и дори от турската власт будител 
и общественик Хаджи Ристе Дамянов 
– Логотет. Заветът на този човек бил: 
“Деца, вардете Бугарското... ” Той ос-
новал в града първото българско учи-
лище, в което учил и бъдещият архи-
мандрит Методий. Там като ученик 
малкият Тодор приел влиянието на 
македонските български възрожден-
ци – Райко Жинзифов, Григор Пър-

личев и др. Друг негов учител, е Йор-
дан Джинот, който изнасял редовно 
беседи по история с думите: “Пои-
стине нема по-величав от Болгарин... 
Должни сме да се жертваме за бракята 
наши пресладки Болгаре... ” 

По настояване на гръцкият влади-
ка, Джинот бил изгонен от града и за-
точен. Тогава младият Тодор заел не-
говото място на безплатен прилепски 
агитатор и пламенен проповедник 
за вярата и българската народност. 
Най-вече с упорито самообразоване 
овладял говоримо и писмено българ-
ски, славянски и гръцки език. Знаел 
наизуст целият Платонов катехизис, 
познавал всички съчинения на Ра-
ковски, Славейковата “Гайда”, как-
то и Българската история на Гаврил 
Кръстевич. 

Град Прилеп се издигнал като 
търговски център, в него се оформил 
заможен елит. Икономическата му не-
зависимост изиграла ролята на важен 
фактор за проява на възрожденските 
тенденции и личните качества на ос-
ъзналите се и по-будни люде, които 
се откроили измежду съгражданите 
си. 

Добилите състоятелност от от-
глеждане на тютюн близки на Тодор 
Кусев го подпомогнали да отвори дю-
кян за платове. Скоро там започнали 

да се събират приятелите му –  негови 
съидейници и сподвижници. Обсъж-
дали, споделяли мисли, желания, виж-
дания и мечти. Естествено, централна 
тяхна тема били назрелите идеи на 
Българското възраждане и страдани-
ята на нашия народ под турско-ос-
манско и гръцко-фенерско “робства”. 
А тези идеи могат да добият смисъл 
само чрез индивидуалните успешни 
прояви на отделни личности – хора 
с необикновени дарования, които да 
застанат начело и да поведат остана-
лите към общата свобода. 

През 1867 г. Тодор Кусев осно-
вава българско читалище и открива 
неделно българско училище в род-
ния си град - изявява се като лидер за 
отстояване на българщината не само 
в Прилеп, но и в Битоля, Скопие, 
Преспа, та чак до Охрид.

Замогналите се занаятчии и май-
стори в гр. Прилеп добили състоя-
телност – основа за икономическа 
им независимост и предпоставка за 
следващи действия по извоюване и на 
политическа независимост. Но тези 
производители имали един недоста-
тък, който пречел да се предприеме 
каквото и да било в насока на борбата 
за независимост. Те живеели всеки сам 
за себе си и били неединни. Именно 
затова прозорливият Тодор Кусев се 
заел да отстрани тази слабост. С ен-
тусиазъм и добра воля той запретнал 
ръкави и организирал всички мани-
фактуристи (40 на брой) в съюз. Тру-
доемко, но плодотворно дело. Той 
организирал събрание, изработил ус-
тав и помогнал да си съставят здраво 
и функциониращо ръководство. 

След унищожената държавност на 
България през 1396 г. единствената 
институция, която продължавала да 
поддържа огъня на българското само-
съзнание, била църковната. Това тя 
осъществявала по различни начини: 
чрез преписване и разпространение 
на литература, чрез пазене на исто-
рическата памет при богослужения 
и извън тях, чрез просветна дейност, 
подпомагане на будни българи, при-
ютяване на хайдути или преследвани 
от властта и пр. Затова, стремейки се 
да обезличи българското население и 
постепенно да го превърне в гръцко 

Митрополит Методи Кусев
РОсен миХаЙлОВ, KCTJ
кОманДеР емеРиТУс 

Строители на Духовна България
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(съобразно великоеладската си стра-
тегия), Цариградската патриаршия 
унищожила през ХVІІІ в. Българската 
архиепископия в Охрид. Последната 
била духовно единоначалие и ръко-
водство на българския народ дори и 
след турското му поробване. Оттук 
нататък Патриаршията започнала да 
поставя навред в управлението (по 
епархии) и по храмове (за богослу-
жение) гръцки владици и свещеници. 
Това бил хитър ход, защото те воде-
ли проповедите и песните на гръц-
ки; захванали да отварят училища за 
“просвета”, но също на гръцки и така 
твърде скоро щели да постигнат целта 
си – окончателно претопяване на бъл-
гарите от гърцизираните някогашни 
“ромеи”. Много българи дори запо-
чнали да вярват на идеологическите 
измислици на гърците, според които 
населението на Македония било “из-
цяло гръцко” , но постепенно било 
приело българския език – езика на 
“някогашен” народ “груб, див и вар-
варски”, който обаче бил изчезнал... 
Сега тези хора просто трябвало да се 
възвърнат към лоното на изначалния 
елинизъм, за да “възстановят” при-
надлежността си към него... 

Макар с много трудности и го-
нения, българският заможен елит се 
противопоставял на тези машинации. 
Строели български килийни учили-
ща, финансирали будни българи да 
учат в странство, издигали български 
църкви. Така и големците от гр. При-
леп събрали пари и в средата на ХІХ в. 
построили българска църква  в града. 
Но Цариградската гръко-византийска 
патриаршия естествено била против 
този акт на нежелана от нея независи-
мост и решила да сложи ръка на тази 
църква. Чрез измислици и интриги 
издействала от турското правителство 
сградата да бъде предадена на гърче-
ещите се куцовласи (наречени още и 
“арумъни”). 

Когато гръцкият свещеник прис-
тигнал там и за първи път повел 
църковната служба на гръцки език, 
по даден от Тодор Кусев знак бъл-
гарите (предварително наговорени) 
общо и единно започнали да скан-
дират: “Нейкиме гръчки! Нейкиме 
гръчки!”. Посрамен, свещеникът на-
пуснал богослужението, а след това 
и града. По-късно същото се случило 
и при посещението на гръцкия епис-
коп (владика – митрополит на цялата 
епархия). Така гръцките духовни вла-
сти били изгонени от града, което се е 
оказало и първа стъпка към църковна 
автономия в тази област. Тя пък ста-
нала предмостие и към бъдещата по-
литическа независимост.

Фактически точно този случай е 

описал писателят Димитър Талев в 
романа си “Железният светилник”, а 
организаторът на този успешен цър-
ковен “бунт” – младият Тодор Кусев, 
станал прототип и на героя Лазар 
Глаушев от известната класическа че-
тирилогия.

През 1872 г. Тодор Кусев е граж-
дански представител на Пелагоний-
ската (Битолско-Прилепската) епар-
хия по време на Църковно-народния 
събор в Цариград през 1871 година. 
Урежда църковно-административния 
статут на нерегистрираните в турския 
правителствен ферман от 28 февруа-
ри 1870 година български епархии в 
рамките на общобългарската църков-
на общност. Работи по изготвянето на 
устава и учредяването на Българската 
екзархия в Константинопол (Цари-
град) - единствената легитимна ек-
стериториална институция от векове, 
която представлявала духовно и етни-
чески целокупния български народ. 
Включва в църковно-демографската 
структура на екзархията и родната си 
Прилепско-Битолска епархия.

На 16 февруари 1872 г. Тодор Ку-
сев участва в избора на първия бъл-
гарски екзарх Антим I - дотогавашен 
Видински митрополит, като за този 
съдбовен исторически акт установява 
активни църковни и граждански кон-
такти между столицата Константино-
пол (Истанбул) и северозападната ду-
навска част на Отоманската империя.

През 1872-1873 г. Тодор Кусев 
учителствува в българското училище 
в Цариград, където подготвя десетки 
видни родолюбци - стълбове, а по-
сетне и строители на новоосвободена 
България.

На 4 април 1873 г. Тодор Кусев 
приема монашество по настояване на 
екзарх Антим I и е подстриган от Пе-
лагонийския митрополит Евстатий в  
цариградската българска църква "Св. 
Стефан" с името Методий. Наскоро 
след това е ръкоположен в Пловдив 
от митрополит Панарет в йеромона-
шески чин.

На 24 ноември 1873 г. Методий 
Кусев е възведен в архимандритски 
чин и назначен за протосингел на 
Пловдивската митрополия. Започва 
нов, изключително значим период в 
народополезната и духовнообедини-
телна дейност на дядо Методий.

През Април - май 1876 г. Заедно с 
митрополит Панарет, епископ Герва-
сий и дякон Максим Пелов, архи-
мандрит Методий Кусев организира 
и ръководи в Пловдив национален 
щаб от съратници, чрез който събира 
огромен брой данни, факти и доку-
менти за кървавите турски изстъпле-
ния в Четвъртия революционен ок-

ръг и Пловдивската епархия по време 
на Априлското въстание от 1876 г. и 
последвалите го погроми.

На 16 май 1876 г. Архимандрит 
Методий Кусев заедно с митрополит 
Панарет напускат Пловдив и се уста-
новяват в Цариград по настояване на 
Българската екзархия и след личното 
нареждане на екзарх Антим I - акт, 
наложен на екзархията от турските 
правителствени власти с цел да се 
отстранят двамата родолюбиви архи-
ереи като свидетели на кървавите зре-
лища при потушаване на Априлското 
възстание.

През Май - юни 1876 г. Методий 
Кусев се явява в цариградския Роберт 
колеж и лично предава на европей-
ската общественост (чрез английската 
дипломация в лицето на д-р Джордж 
Уошбърн и д-р Лонг и чуждестран-
ния дипломатически корпус, аташи-
ран в отоманската столица) автентич-
ни сведения и документи за турските 
жестокости по време на Априлското 
въстание. Така той става инициатор 
за съдбоносната статия на Едвин Пи-
ърс от 23 юни 1876 г. в опозицион-
ния лейбъристки лондонски вестник 
"Дейли нюз". В нея Пиърс описва  
свирепствата спрямо въстаналите 
българи и за ужасяващата трагедия, 
сполетяла България през април-юни 
1876 година. С това архимандрит Ме-
тодий Кусев полага политико-дипло-
матическите основи за свикването на 
Цариградската посланическа конфе-
ренция на Великите сили през декем-
ври същата година.

През Юли - декември 1876 г. Ме-
тодий Кусев организира българското 
екзархийско пратеничество в Европа 
в състав Драган Цанков и Марко Ба-
лабанов и внасяне на меморандум за 
положението в България. Подпомага  
нейната координация и обезпечава-
не с актуални сведения от Цариград 
и вътрешността на България.   Вна-
сяне на Екзархийския меморандум е 
в канцелариите на австроунгарския 
и на руския император. Архиманд-
рит Методий Кусев е идеен и духовен 
подбудител на историческото писмо 
на екзарх Антим I до Санктпетербург-
ския митрополит Исидор, върху кое-
то на 12 август 1876 година царят на 
Русия Александър II собственоръчно 
написал във вид на резолюция: "Да се 
освободи България."

През Декември 1876 - март 1877 г. 
Методий Кусев е главна политическа 
фигура на екзархията и на българска-
та национална политика в Цариград. 
Дейност по подпомагане на Цари-
градската посланическа конферен-
ция на Великите сили - изготвяне на 
Екзархийския проект по Българския 
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въпрос и предоставянето му на френ-
ски език на конференцията. Ролята 
на архимандрит Методий Кусев като 
екзархийски посредник между Антим 
I и Великите сили при решаването на 
Източния въпрос в европейски кон-
текст и категоричното му налагане 
пред дипломатите като Български въ-
прос. Определяне от Цариградската 
конференция (с помощта на Методий 
Кусев и доставените от неговите пра-
теничества до българските епархии 
сведения) границите на бъдещата бъл-
гарска автономна провинция в съста-
ва на Отоманската империя, в която 
влизали: Мизия с Добруджа, Тракия с 
Одринско и Беломорието и Македо-
ния, заедно със западните български 
предели - географско-демографски 
ареал, който по-сетне залегнал в ос-
новата на руската дипломация при 
очертаване картата на Санстефанска 
България.

Дейността и личната намеса на 
архимандрит Методий Кусев  осуе-
тява присъствието на екзарх Антим 
I на официалния дипломатически 
прием на Високата порта в чест на 
новата турска конституция това е  
демонстративен акт на несъгласие с 
половинчатите реформи на турско-
то правителство , които са клопка за 
националните интереси на България. 
Следва насилствено сваляне с отоман-
ски правителствен декрет на Антим I 
от екзархийския престол (12 април 
1877 г.) и заточението му в Анадола, 
с което  Източният български въпрос 
изключително набъбва до общоевро-
пейски. Пророческите думи на Мето-
дий Кусев до главата на Българската 
екзархия по този повод: "От днес, 
Ваше Блаженство, историята на Бъл-
гарската православна църква има един 
мъченик повече." Предупреждение от 
страна на архимандрит Методий, кой-
то по това време е в Цариград, и към 
Пловдивската митрополия (най-голе-
мия епархийски диоцез в екзархията) 
за опасността, идеща от коварния тур-
ски конституционен документ - теле-
грама-заповед на Методий Кусев до 
владиката в Пловдив: "Дядо Панарет, 
ръката ти да отсекат - такъв махзар да 
не подписваш!"

На 24 април 1877 г. Архимандрит 
Методий Кусев, след интензивна под-
готовка в Цариград, участва в канони-
ческия избор на новия български ек-
зарх Йосиф I - дотогавашен Ловешки 
митрополит.

През Април 1877 г. в навечерие-
то на Руско-турската война - Методий 
Кусев нелегално напуща Цариград 
вследствие тотално преследване от 
страна на отоманските власти. Прис-
тига в Русия и оттам, заедно с руски-
те войски, преминава през Молдова 
и Румъния, през Дунава - в Северна 
България, като до края на военната 
кампания през март 1878 година архи-
мандрит Методий неотклонно следва 

щаба на руската армия.
Архимандрит Методий Кусев е 

в постоянна връзка с руската глав-
на квартира: срещи с княз Владимир 
Черказки при Горна Студена и Пле-
вен и с граф Игнатиев при Одрин и 
Сан Стефано. Подпомага на руския 
генерален щаб и  руската диплома-
ция, като пише рапорт до руския им-
ператор Александър II за историче-
ско-религиозната принадлежност на 
българския народ към православието 
и за продължаване на войната на юг 
от Балкана. Трескава дипломатическа 
дейност на Методий Кусев и неговия 
щаб в дните след Одринското при-
мирие от 31 януари 1878 г. до Сан-
стефанския мир на 3 март 1878 г. за 
защита териториалната и етническата 
цялост на България. Негови са и пис-
мо-прокламация  до граф Игнатиев 
във връзка с изготвянето на мирния 
Сенстефански договор. 

През Април - юли 1878 г. Мето-
дий Кусев е начело на борбата срещу 
престъпните решения на Берлинския 
конгрес и Великите сили за разделе-
нието на България. Учредява през 
април 1878 г. в цариградския хотел 
"Византион" Комитет за борба срещу 
решенията на Берлинския конгрес, а 
на 16 август същата година в Пловдив 
- съединистки комитет "Единство", 
чиито цели били: по дипломатиче-
ски и по революционен път да се 
премине към всеобщо обединение 
на България - включително и с Ма-
кедония. Дипломатически, църковни 
и граждански усилия на архимандрит 
Методий Кусев за предотвратяване 
решенията на Берлинския конгрес от 
13 юли 1878 година: срещи с дипло-
мати, посланици и радактори на евро-
пейски вестници; писма до посолства, 
правителства и западни университети; 
многократни прошения пред Българ-
ската екзархия - молби за официално 
протестно екзархийско пратеничество 
в Берлин; срещи и събрания с бъл-
гарските колонии в големите градове 
на победената Отоманска империя; 
организиране на петиции до руските 
дипломатически представителства - 
предимно в епархиите, върнати отно-
во на Турция, съдържащи подписите 
на хиляди българи, отчаяни от реше-
нията на Берлинския конгрес. 

Архимандрит Методий Кусев - 
един от духовните двигатели на съ-
единисткото движение!

През 1878-1880 г. Архимандрит 
Методий е отново протосингел на 
Пловдивския митрополит Панарет. 
Заедно с митрополит Панарет свик-
ва в Пловдивската митрополия тайно 
събрание с революционни предста-
вители от все още поробена Маке-
дония. Приет е издигнатият от Мето-
дий Кусев още в младостта му девиз 
"Целокупна Македония в обединена 
България". Дейността на архиманд-
рит Методий Кусев по изпращане на 

възвания до европейските правител-
ства и опитите му да организира нова 
българска делегация при руския и при 
австрийския император, както и пос-
ланичество при видния българофил 
епископ Йосиф Щросмаер, църковен 
католически прелат на Загребската 
епископия. 

От тогава датира и борбата на 
Методий Кусев срещу опозицията на 
руския консул в Пловдив княз Алек-
сандър Дондуков, комуто било наре-
дено от Санкт Петербург да съблюда-
ва строго статуквото след Берлинския 
конгрес и в частност - да не допусне 
заминаването на екзарх Йосиф I от 
Пловдив в Цариград.

През 1880-1886 г. Архимандрит 
Методий Кусев е протосингел на ек-
зарх Йосиф I в Цариград и времен-
но управляващ Българската екзархия. 
Това е период на борбите на цър-
ковния водач архимандрит Методий 
за запазване целостта на българската 
нация и след политическото и тери-
ториалното й раздробяване в Берлин: 
уреждането на просветно-училищно-
то дело в Македония и Тракия, вклю-
чително и Одринско, и усилията му 
да запази ненакърнимостта на "схиз-
мата", с която Константинополската 
вселенска патриаршия на 16 септем-
ври 1872 година наказала неправо-
мерно Българската православна църк-
ва, а с това несправедливо отрекла и 
българската нация.

През 1879-1881 г. Методий Кусев 
отстоява опазване на ненакърнимост-
та и монолитната диоцезна структура 
на Българската православна църква 
в условията на "схизмата" след Бер-
линския конгрес. Възстановяване на 
Българската екзархия в Цариград като 
екстериториално духовно българско 
правителство и международно при-
зната църковна институция е  призва-
на да упражнява върховно попечител-
ство над религиозния и социалн ия 
живот във всички български епархии, 
независимо в коя част на разпокъса-
ната българска политическа карта се 
намират.

През Януари 1880 г. отправя пер-
сонален писмен ултиматум  до екзарх 
Йосиф за заемане на екзархийския му 
престол в Цариград.

Годините 1880 и 1882 са ознаме-
нувани с  исторически победи за бъл-
гарската национална кауза и църква  
по разрешаване на българското про-
светно и училищно дело в Македония 
и Одринско. Връзките на архиманд-
рит Методий Кусев в качеството му 
на временно управляващ (след 1881 г.) 
Българската екзархия с руския посла-
ник Новиков, изпълняващ специално 
имперско поръчение на Александър 
II да уреди канонично въпросите око-
ло "схизмата" над Българската право-
славна църква. Чрез дипломатически 
пробив на Методий Кусев в Цариград 
по време на великденските празници 
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през април 1881 година - руският по-
сланик Новиков най-сетне осъзнал 
истината за чистотата и невинността 
на Българската православна църква и 
категорично приема становището на 
Методий Кусев по българския нацио-
нален и църковен въпрос.

1881-1882 г. Методий Кусев окон-
чателно урежда българското просвет-
но и училищно дело в Македония, 
Тракия и Одринско. Руската диплома-
ция прекратява (след разкритията на 
архимандрит Методий Кусев) опитите 
си да вдигне "схизмата", което означа-
вало - духовно и етническо оцеляване 
на българската нация в демографско-
географските й предели под скиптъра 
на екзархията. Национално движение, 
предизвикано от архимандрит Мето-
дий Кусев, обединено от неговия ло-
зунг-прокламация "Искаме си "схиз-
мата!". Унищожителна с автентичната 
си документалност статия на Методий 
Кусев на френски език в цариградски-
те вестници "Куриер д'Ориент" и "Ла 
Турка", разкриваща пред европейска-
та общественост истината за гръцките 
духовни издевателства над българите, 
за фанариотския геноцид над българ-
ските училища и църкви в Македония 
и Тракия. 

1882 г. Архимандрит Методий Ку-
сев открива и тържествено освещава 
българската гимназия в Солун - най-
крупното културно средище на бъл-
гарите от югозападните предели на 
етническото ни отечество.

Годините 1886-1892 г. са години 
на учение на архимандрит Методий 
Кусев в Русия като стипендиант на 
Троянския манастир "Успение Бого-
родично", което идва за него вече на 
48-годишна възраст и след седем по-
следователни години на каноническо 
служене като протосингел на Българ-
ската екзархия в Цариград. В Русия 
всяка проява на духовно могъщия 
българин буди възхита и респект, а 
руското православно общество виж-
дало във величествената осанка на йе-
рарха Методий Кусев апостол от пър-
вите християнски векове. Българският 
черноризец, архимандрит Методий 
Кусев цели седем години представял 
достойно Българската православна 
църква и в Русия - навсякъде в сла-
вянската страна той блестял със своя 
необикновен ум и неимоверно богат, 
лично изстрадан опит!

1886-1888 г. Методий Кусев учи и 
завършва с отличие Духовната семи-
нария в Киев.

1888-1892 г. Методий Кусев учи и 
завършва с отличие Духовната акаде-
мия в Санкт Петербург. 

През Януари 1890 г. Архиманд-

рит Методий Кусев участва в публи-
чен диспут в Санктербургския уни-
верситет, организиран от Руското 
императорско географско дружество 
за уточняване на южнославянската 
териториално-етническа карта на 
Балканите. Тотално разгромява ве-
ликосръбските шовинистични пре-
тенции по отношение на Македония 
и западните български предели. Ис-
торически непоклатимо звучи и днес 
обобщението му на това духовно 
сражение: "В Македония само сър-
би нема!"... Двадесет и три години 
по-късно (вече като митрополит на 
Старозагорската епархия) Методий 
Кусев преосмислил, систематизирал 
и обобщил възгледите си по южнос-
лавянския въпрос, които заедно със 
споменатите му от прочутия диспут 
в Санктпетербург, излизат в неговата 
самостоятелна брошура.

През 1892-1894 г. Архимандрит 
Методий Кусев е избран и служи като 
първи ректор на новоучредената Бъл-
гарска духовна семинария в Цариград 
- възпитава и духовно усъвършенства 
във вярата и клира десетки родолю-
биви свещеници.

На 24 април 1984 г. Архимандрит 
Методий Кусев е възведен в епископ-
ски сан с титлата "Велички".

През 1894 г. По решение на Бъл-
гарската екзархия Методий Кусев е 
изпратен за временно управляващ но-
вата Старозагорска епархия, учредена 
административно и канонично през 
1871 година от Народния църковен 
събор в Цариград. (В същата 1894 го-
дина той е възведен и в сан митропо-
лит.)

През 1894-1896 г. Митрополит 
Методий Кусев се установява трайно 
в Стара Загора и служи като временно 
управляващ Старозагорската епархия, 
вече отделена от Търновската архие-
пископия.

На 14 юли 1896 г. с пълно мно-
зинство Светият синод на Българска-
та православна църква избира Велич-
кия епископ Методий Кусев за първи 
български канонически митрополит 
на Старозагорската епархия. Започва 
нов, огромен по мащабите и стълкно-
венията си период в народослужени-
ето на суровия христолюбив старец 
Методий Кусев.

На 28 февруари 1895 г. Митропо-
лит Методий Кусев засадил собстве-
норъчно първите борчета на Ахмак 
баир и като апостол положил осно-
вите на грандиозната си екологическа 
програма в своята епархия. В течение 
на близо три десетилетия Староза-
горският владика Методий преодолял 
безброй организационни и техниче-

ски проблеми и увенчал делото си с 
уникалния лесопарк "Св. княз Борис-
Михаил" ("Аязмото") върху голите 
дотогава склонове на Средна гора, 
северно от Стара Загора.

На 2 май 1895 г. Митрополит Ме-
тодий Кусев полага основния камък 
на бъдещия параклис "Св. Теодор 
Тирон", изграден също от него върху 
един от хълмовете на Сърнена Сред-
на гора - в сърцето на старозагорско-
то Аязмо.

На 21 юни 1896 г. Митрополит 
Методий Кусев учредява старозагор-
ския благотворителен комитет "Св. 
Йоан Милостиви" - доброволна об-
ществена организация, възникнала и 
просъществувала под могъщата цър-
ковно-административна егида на Ста-
розагорския архиерей в продължение 
на шест десетилея, от което време три 
десетилетия и след смъртта на влади-
ката.

През 1898 г. Старозагорският мит-
рополит Методий Кусев подготвя 
всенародно честване на 30-годишни-
ната от гибелта на Хаджи Димитър 
и четата му (18 юли 1868 г.) на връх 
Бузлуджа. На 19-20 юли 1898 година 
- по време на всенародните тържества 
на лобното място - митрополит Ме-
тодий полага и освещава основите на 
бъдещия паметник и параклис, които 
предстояло да се издигнат на леген-
дарния старопланински връх в прос-
лава на героите.

На 15 септември 1902 г. заедно с 
гостуващия руски църковен клир мит-
рополит Методий Кусев извършва тър-
жествено православно освещаване на 
новоизградения храм-паметник "Свето 
Рождество Христово" в с. Шипка, Ка-
занлъшко - Старозагорска епархия.

От интронизирането му през 1894 
г. до самата му смърт през 1922 г. (с 
едно твърде спорно от историко-ка-
ноническо гледище прекъсване от 
5 септември 1905 до 1 ноември 1920 
г.) митрополит Методий Кусев е пра-
вославен архиерей на богохранимата 
Старозагорска епархия.

На 1 ноември 1922 г. Старозагор-
ският митрополит Методий Кусев 
умира (две години след синодалното 
му реабилитиране) в скромния си дом 
на старозагорското "Аязмо", в непо-
средствена близост до изградения 
от него православен параклис "Св. 
Теодор Тирон", в пълно монашеско 
нестежение. 

Завършвам с няколко думи на по-
чит и преклонение  пред светия ста-
рец, чийто живот е олицетворение на 
борба и съзидание на духовната осно-
ва на българската държава. Нека вечна 
и светла да бъде паметта му. nnDnn
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В"В българския бит и култура 
габровецът има свое запазено 
място. Жителите на този град 

са известни със своите пестеливост, 
скъперничество и хитрост. Противно 
на тези схващания най-богатият човек 
в българската история със състояние 
от над 1 082 582 000 лева, най-големият 
дарител и човекът, построил безброй 
сгради в полза на обществото, е имен-
но габровец. Всяко правило си има из-
ключение и Пенчо Семов е доказател-
ството на това твърдение. 

На 8-ми октомври 1873 г. в с. Цвят-
ковци (Габровско) се появява на бял 
свят малкият Пенчо. Баща му е търго-
вец на платове и от малък синът оби-
каля с него, като така от първа ръка учи 
занаята. Амбициран да се докаже, още 
на юношеска възраст, се мести в Тутра-
кан, където успешно развива бизнеса на 
баща си. Натрупва капитал, който вед-
нага инвестира в нови проекти. Семов е 
гений на предприемачеството и за крат-
ко време богатството му се умножава. 

За съжаление, съдбата му нанася 
коварен удар – съпругата му и двете му 
деца загиват от туберкулоза, а смъртта 
им остава белег в сърцето му. Няколко 
години по-късно се жени повторно, 
като не спира да жъне успехи с начи-
нанията си. Изключителен родолюбец, 
лидер и добряк по душа, неговите по-
стижения далеч не са само в една сфера. 
Представяме ви част от тях, както и ин-
тересни истории, разказани от негови 
съграждани:

• Ненавършил 30 годишна възраст, 
Пенчо Семов е акционер в повече от 25 
предприятия в цялата страна.

• Със своята фабрика за текстил 
“Успех“ се превръща в един от най-го-
лемите предприемачи в цяла Европа – 
произвежда повече от 15 тона платове 
годишно.

• Абсолютен новатор в отношение-
то си със своите работници, наброява-
щи около 15 000 души. За тях се грижел 
фабричен лекар. В предприятията му са 
били предвидени инвалидни пенсии. 
Освен това нямал приемни часове и 
всеки негов служител можел да сподели 
проблемите си с него и да разчита на 
помощ, а на големи празници органи-

зирал общи трапези, на които сядали 
всички заедно и работници и акционе-
ри. Изгражда дори почивни станции за 
служителите си, рядкост в онези годи-
ни. Осигурявал образованието в чуж-
бина на децата им и дори строял модер-
ни сгради, които да служат за старчески 
дом, когато служителите му остареят.

• Интересна история разказват съв-
ременниците му. Негов работник по-
молил да му заеме пари, с които да по-
строи къща за семейството си. Обещал, 
че две години по-късно заемът ще бъде 
върнат. На втората година работникът 
донесъл торба с жълтици и ги връчил 
на своя благодетел. Семов ги взел, пре-
броил ги и му ги върнал с думите: 

„На мен ми стига, че си честен. Сега 
ти трябват за обзавеждане, прибери си 
ги.“

• Пенчо Семов изиграва изключи-
телно важна роля при подписването на 
Ньойския договор. По първоначален 
план голяма част от територията ни е 
щяла да бъде отнета. Семов изпраща 

дарение в размер на 300 000 златни лева 
на двама видни католически свещени-
ци, с молба да лобират за България. 
Благодарение на това дело градове ,като 
Благоевград, Пловдив, Стара Загора са 
все още български.

• Влиза в лични преговори с Чър-
чил с молба Габрово и околностите да 
не бъдат бомбардирани. 

• През 1925 г. съпругата на дребен 
акционер стреля по него, но той отказ-
ва да заведе дело срещу нея. 

• Сбъдва детската си мечта да има 
кораб, като строи сграда в такава фор-
ма в околностите на Габрово, един от 
символите на града. Сградата служела, 
като пансион на дъщерите на неговите 
работници. Напълно безплатен, разби-
ра се. Днес е болница за белодробни 
заболявания.

• Инвестира големи суми в борбата 
с туберкулозата.

• Отваря първия приют за бездом-
ни в София, както и безплатни общест-
вени столови за хранене.

Благородната му дейност е без-
крайна. Семов, наричан още Българ-
ският Рокфелер, подпомага хиляди 
семейства, финансира и строи учили-
ща, сиропиталища и старчески домо-
ве. Изгражда първите у нас тенис кор-
тове. Общо даренията, които прави 
възлизат на над 250 млн. лева. Пред-
смъртното му желание е фондацията, 
която основава, да управлява неговите 
начинания, а всички приходи да оти-
ват за благотворителност. Това не се 
сбъдва, поради факта, че предприяти-
ята му се национализират, а имотите 
му биват отнети от държавата. Дори 
съпругата му е изгонена от дома им с 
мотива, че тази къща вече не е тяхна. 
Към момента създаденото от Пенчо 
Семов тъне в разруха. Умира през 
1945 г. 

След смъртта му умишлено не е 
споменаван и е бил обречен на пъл-
на забрава. През 2008 г. обаче будни 
граждани изграждат негов паметник в 
Габрово и припомнят историята на Чо-
века с голямото сърце.

Нека не позволяваме подобни лич-
ности да тънат в праха на забравата..."

алБена манОлОВа, DTJ 
кОманДеРия "сВ. сОфия"

Аз се явих беден и цял живот творих, 
борих се и победих. Моето дело 
е налице. Аз бях учител, без да 
бях педагог. Богат съм, без да съм 
егоист. Аз съм социален, без да съм 
социалист. Работих вдъхновено, без 
да бях поет.

Пенчо Семов

Строители на Духовна България
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ОТец ТОДОР

Основател и първи Строител 
на Църквата е самият ИИС-
УС ХРИСТОС. Обаче докол-

ко здрави са нашите християнски ос-
нови? За какво проля светата си кръв 
Господ? Нали да се възцари мира и 
любовта. 

Вижте! Езичниците имаха един 
принцип. По него те се ръководеха в 
своя живот. Той гласеше: ако искаш 
мир, готви се за война. Принципа на 
въоръжен мир, с пълна пушка при 
нозете. Този принцип ръководи  ези-
ческият свят. И за наш срам той е в 
сила и днес. 

Нашите дипломати от него се ръ-
ководят и го пазят ревниво. Имат го за 
неоспорима догма. И естествено вой-
ните и кавгите не са преставали. При-
мер - Украйна и Русия. Те няма и да 
престанат. Те ще продължат да рушат 
света. Те ще унищожават културата. 
Те ще убиват цивилизацията. Те ще 
носят икономически проблеми. Ще 
разнасят морални разложения. ДА - 
кръвожадния Марс ще царува векове 
още. Никой не ще го бутне скоро. 
Мирни конференции, ООН бляно-

ве и мечти ще се проведат напразно. 
Защото семето на войната фатално 
стои в гънките на този мир. 

Христос каза: Истина ви казвам, по 
- леко ще бъде наказанието на Содом 
и Гомора. Каква съдбоносна истина! 
Вековете я свидетелствуват и я пишат 
с огнени букви. Християнските наро-
ди  вече 2022 г.  запушват своите уши 
за нея. Те са глухи и слепи. О, безумие 
човешко! 

Хиляди години ние гледаме фа-
талните резултати от този втълпен 
от езичниците принцип. И сляпо се 
придържаме към него. Някакъв зъл 
гении сякаш не ни позволява да про-
меним нашите взаимоотношения. И 
се въоръжаваме до зъби и се готвим за 
война. В безумния милитаризъм тър-
сим семето на мира. Но няма нищо по 
опасно от мир, изграден върху дина-
митни основи - 1 искра и пожара е го-
тов. Така е било винаги, така ще стане 
и сега. Видяхме го с очите си. Не при-
ехме Христос, не послушахме думите 
му, постигна ни страшно наказание. 
И днес народите вървят по стария 
път. Следват езическия принцип и ни 

дебне още по - страшно наказание. 

Братя и сестри, мир няма, защото 
Христос не е между нас. Не му даваме 
място в нашите сърца. ТОЙ още не се 
е родил там. Това е печалната истина. 
Ще дойде ли ден, когато нашите сър-
ца ще станат дом за Христа? Това ще 
бъде най - щастливия ден за хората. 

О, миротворци и миролюбци! За-
станете пред витлеемската пещера и 
се поклонете на Младенеца. Разтво-
рете сърцата и душите си. Поднесете 
му вашето смирение. Направете жи-
вота си честен, смирен, справедлив, 
пропит с обич към ближния. Работе-
те Христовия мир да намери място в 
живота на всички общества и народи. 
Когато това стане, ангелският химн - 
Слава във висините Богу, на земята 
мир, а между човеците благоволение! 
ще бъде жива, радостна действител-
ност! Ще бъде! 

Правете любов, а не война! Защо-
то упованието ни е Отец, прибежи-
щето ни е Син, а покрова ни е ДУХ 
СВЕТИИ- ТРОИЦЕ СВЕТАЯ- слава 
на Тебе!  nnDnn

Строители на духовна България
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В началото Бог сътвори небето 
и земята. А земята беше без-
видна и пуста, тъмнина са раз-

стилаше над бездната и Дух Божий се 
носеше над водата.

И рече Бог да бъде светлина.
И отдели Бог светлината от тъм-

нината.
Светлината остана за Духа. Тъм-

нината – за материята.
Бог създаде материята да служи на 

Духа.
И ги обедини в едно. Светлина и 

Мрак, Дух и Материя, тяло и душа, 
единението на Живота.

Казват, в началото бе Словото. Но 
преди словото  бе живота, който го 
съхраняваше и разпространяваше, за-
щото без живот няма слово, но и без 
слово няма живот. Без слово живота 
е първична материя, все още непри-
стъпила към началото на своята ево-
люция.

Духовността на правила не се под-
чинява. Духовността не се обяснява. 
Тя съществува, често отхвърлена, ряд-
ко пожелана.

Духовността е усещане за пра-
вилния път, по който съзрелият да 
бъде благословен от Духа на Твореца 
дарява, в началото от всички нераз-
бран, духовно знание покълващо в 
душата на човека. На едного, а после 
и в мнозина духовността расте, раз-
вива се, насъщна става. Градеж гради 
орисаният от Твореца в пустеещата 
нива на духовността у хората. Целта 
е еволюция в Светлината по пътя на 
духовното израстване и интелектуал-
ният възход.

Мнозина сред човеците в Бълга-
рия и по света наричат се духовно об-
разовани, даряващи умения и знания, 
но колцина са наистина такива. Мал-
цина сред множеството те са.  

Причините се крият в обичайното 
тщестлавие на хората земни. Високо 
самомнение, че са тези с възможности 
неземни. Таз обичайна самозаблуда в 
битието и в бъдещето на човека твори 
страдания за всичките онези, които са 
решили духовност да градят при са-
мовъзвеличали се гурута, йоги, меди-
тиращи и левитиращи човеци, къде-
то духовността е само показна фасада 
прикриваща желанията на материята.

Първото и основно изисквате, ко-
ето всеки строител на духовността  е 
длъжен да спазва е следният Вселен-
ски закон: Всяка планета има свои-
те нива на духовно и интелектуално 
развитие. Разумните същества, които 
я обитават също са на различни нива 
във всяко от своите прераждания, ко-
ито им отварят пътя към следващите. 

Не подценявайте, не пренебрег-
вайте и не унижавайте по-малко зна-
ещите, болните, с вродени аномалии, 

Строители на духовна България
сесТРа сВеТлана ТилкОВа, DCTJ 
ДиРекТОР на инсТиТУТ "УниВеРсУм"
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по-бавно развиващите си. Подавай-
те им ръка, ако искат да се развиват 
и променят, защото не знаете какъв 
духовен потенциал се крие в тяхната 
привидно никому ненужна физиче-
ска различност.

Труден е живота на духовните 
строители, дори всеки в обществото 
да знае тяхното име. Духовният стро-
ител е добротворец притъпил, дори 
напълно заличил желанията си пър-
вични, загърбил  надменността, лице-
мерието, лъжата, желанието за мъст, 
когато е отхвърлен или страда заради 
недуховността на хората, сред които е 
роден или битува. 

Духовният строител знае, че няма 
право да мъсти, на който и да е било, 
отхвърлил неговото знание, защото 
това е право на Създателя и на Все-
ленския Съд. 

Духовният строител  от миналото 
на хилядолетията и до безкрая на бъ-
дещето е длъжен да заличи злобата, 
завистта и самолюбието, към които 
може да го подтикне битието. Да бъде 
благ, спокоен, в хармония със себе си, 
да е неподвластен на чуждото мнение, 
защото духовният строител обичайно 
е изпреварил много своето време и е 
твърде различен от хората, сред кои-
то преминава живота му.

Строителят на Духовността е длъ-
жен да дава повече от това, което оч-
аква да получи, за да е полезен на об-
ществото, в което е избрал да се роди 

и развива, но и на самия себе си. 

Друг Вселенски закон, на който 
Строителят на Духовността също 
се подчинява, съзнателно или ин-
туитивно е: По-малко знаещите са 
мнозинство, а причините за тяхното 
незнание са без значение. Дареното 
просветление на по-малко знаещите 
се връща върху вас като Божия бла-
гословия и ви помага и вие да полу-
чавате с лекота Просветлението, към 
което се стремите, защото знаете, че 
неговата същност е безкрайна. 

За Духовния строител е важна ос-
ъзнатостта, че личният успех в попри-
щето на духовността трябва да бъде 
споделен, за да има смисъл, за да са 
покълнали семената на новата духов-
ност и след време тя да се превърне в 
норма, в плодоносна почва очакваща 
своя бъдещ Духовен сеяч. 

Този Вселенски закон ни казва, 
че не бива да сме съдници на други-
те хора, а точно обратното. Техния 
път не е нашия път, тяхната Светлина 
е различна от моята или на другиго. 
Духовният строител е въздържан, 
търпелив, помага на другите, без да 
загърбва себе си и своите потребно-
сти. Духовният строител, дори и не-
разбран веднага, винаги оставя ярка 
положителна следа. Този е начинът 
да заслужи да бъде Учител, Творец, 
Посветен строител.

Трети Вселенски закон ни съветва: 
Планетите над 16-о ниво на духовно 

и интелектуално развитие не са ваши 
врагове, без значение на кое ниво 
сте вие самите, обитатели на вашата 
планета. Те ви помагат да изплувате 
от Мрака и видите в далечината про-
блясващата зора на Светлината, на 
Слънцето и на Божественото сияние 
на Твореца.

Човечеството обитаващо суша-
та на планетата Земя на 20.12.2012 г. 
премина от 12 на 13 духовно и инте-
лектуално ниво. За земляните 16 ниво 
е безкрайно високо ниво, от него ве-
кове или дори хилядолетия делят чо-
вечеството!

Според този Вселенски закон, Ду-
ховният строител е длъжен да разбира 
другите, да се поставя без предупреж-
дение и пристрастие на тяхно място 
и да бъде добър човек. Да е жаден за 
нови знания, умения. Мечтите му да 
са отвъд материалното, защото този е 
пътя на духовната еволюция, която го 
превръща във все по-добър Строител 
на духовността, все по-добър Строи-
тел на духовна България.

Запомнете, че Духовността из-
раства с годините в човека. Тя тръгва 
от Мрака на майчината утроба, неви-
дима, още от мига на първия плач, 
даващ знак, че се  е родил нов живот. 
Първоначално я няма, защото е само 
развиваща се материя, но постепенно 
се събужда за живот. Един е готов да я 
припознае и грабне, друг я отхвърля, 
трети го е страх и не се колебае да я 
унищожава когато може. 

Хората не се раждат нито духов-
ни, нито  добри или лоши, нито зли 
и завистливи, нито агресивни и гото-
ви да нараняват. И понеже често сами 
избираме при поредното си прераж-
дане неподходяща среда и родители,  
от един момент нататък е лична отго-
ворност на всеки човек да започне да 
работи над себе си, особено ако иска 
да е проводник на Духовното знание 
и да помага при неговия градеж.

Духовният строител е двойно от-
говорен. Веднъж пред законите на об-
ществото, в което живее. От тях може 
да бъде потърпевш, но по-често не е, 
заради тяхното неразбиране.

Втори път пред Вселенския съд, 
който е безкомпромисен в своите 
присъди и наказания, ако вреди със 
своите духовни учения на човечест-
вото, на Земята, дори и на Вселената, 
защото е част от Вселенския живот и 
осъзнато или не, е длъжен да спазва 
нейните закони. nnDnn
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Ние сме това което сме насле-
дили от предците си, това 
което те са създали. И ако 

имаме достатъчно сили ще продължим 
напред. Нищо не съществува сега и в 
момента. Съществува диалектическа 
връзка между минало и бъдеще и тя е 
– настоящето.

В този ред на мисли реших днес да 
ви разкажа за един миг от историята на 
духовността в България. Защото и този 
миг, както и всички останали мигове от 
българската история са повод да се гор-
деем, че за пореден път се нареждаме 
до водещите европейски идеи. Това не 
е плод на несмирено его, а исторически 
факт. 

И си мисля, че е съвсем навреме 
да си напомним, че и преди нас едни 
добри хора са обединявали своя дух и 
енергия, за да работят не само за това 
да станат едни по-добри хора, но и за 
това щото нашето общество да върви 
по пътя на светлината. Защото е силен 
търсещия и притежаващ знание.

Отдавна ме занимава въпроса за 
историческото развитие на духовните 
организации. Как в един чисто мъжки 
свят става така, че жените придобиват 
правото да се влеят в тези общества. За-
това днес ще Ви разкажа за историята 
на духовността у нас и неговия Първо-
майстор. 

Времето е началото на 20 век. Мъж-
ко време. Млада българска държава, на-
лагащо й се във всички сфери на своето 
развитие да догони Европа,  попадала 
в орбитата на цивилизационния синд-
ром за наваксване на стойности, на зая-
вяване на присъствие, във време, когато 
нашата култура в динамично напреже-
ние гради идентичността си със света 
на миналото и света на другите.

И в това неспокойно време за поре-
ден път силния български дух доказва, 
че ние сме тук – при другите в Европа. 
Във време, когато в много европейски 
държави все още не признават правата 
на жените, едни български мъже, носе-
щи в себе си ренесансовия неукротим 
дух, високо образовани и изповядващи 
висша етика и философия решават, че 

е време и жените да заемат своето място 
редом с тях. За да може светът да стане 
по-светъл, по-любящ и по-мъдър.

 Годината е 1926. Векът е ХХ. На 13 
юни 1926 г. Софроний Ников, Иван 
Грозев, Стефан Николов и Никола 
Абаджиев основават в София първата 
смесена ложа “Богомил”. За Първомай-
стор е избран Иван Грозев. През 1928 
г. е изготвен и публикуван “Обредник 
на трите работни степени”. Тази ложа 
има кратък живот и не оставя следи в 
историята.

На 19.1.1932 е подписан Учредител-
ният протокол за създаване на първото 
Българско ведомство от Всесветското 
Смесено Свободно Зидарство “Човеш-
кото право”. 

На 20 април 1934 г. е подадено за-
явление до Софийския окръжен съд за 
вписване на сдружението в регистрите 
и издаване на съответното удостове-
рение. На 2 юли 1934 г. в регистъра за 
юридическите лица е вписано сдруже-
нието под наименование ”Всесветско 
смесено свободно зидарство - Човешко 
право”.

През следващите няколко години 
смесеното масонство се разраства. Съз-

дават се общо четири ложи в София и 
една в Стара Загора. 

Членове на смесените ложи стават, 
наред с други, още: Нели Карова (опер-
на певица), Мара Цончева (художник), 
Владимир Рилски (писател), Стефан 
Пейчев (скулптор), Панайот Пипков 
(композитор), Марта Попова (актриса).

Кой е  е Иван Грозев?

Поет, драматург и теоретик на сим-
волизма, Иван Грозев (1872-1957). Той 
гради философията на това направле-
ние върху духовните принципи на ми-
стицизма и окултизма. Животописът 
му разказва за творческа и житейска 
съдба, очертана от системата на жесто-
ве и знаци, сочещи съпричастност към 
Христовата вяра и учение. Творческото 
му битие впечатлява с последовател-
ността на философско-мистичните и 
религиозните идеи - поезия, драматур-
гия, студии, статии, рецензии, преводи 
покриват представата за мистичен и ре-
лигиозен писател.

Той е роден в Червена вода, Русен-
ско, на 23 юни 1872 г.  Български поет, 
драматург, литературен критик, общест-
веник, теософ, масон – дълбоко рели-
гиозна и мистична личност, която до 
края на живота си следва своите идеали. 
Завършва гимназиално образование в 
родния си град, а висшето в Софийския 
университет, според някои сведения – 
Славянска филология, а според други 
– История на философията.

В литературната дейност Иван Гро-
зев е последователен символист-мис-
тик. Първите му стихотворения изли-
зат през 1896 г. в списание "Българска 
сбирка”. От началото на 20-те години 
на миналия век започва да се занимава 
сериозно с изкуствознание, история 
на религията и литературна критика. 
В периода 1922-1923 г. изнася пореди-
ца от лекции в салона на Теософското 
дружество и в Софийския университет 
"Климент Охридски". До смъртта си 
работи като гимназиален учител в Со-
фия, като два пъти е уволняван. Той 
дава първите литературни насърчения 
на Йордан Йовков, Ст. Л. Костов и др. 
Близък съидейник е на Пейо Яворов, 

Д-Р маРиела ПаВлОВа, DCTJ 
кОманДеР на “сВ. ЙОан кРъсТиТел “

Иван Грозев

Строители на Духовна България
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Теодор Траянов, Софроний Ников и 
Николай Райнов.

Творецът сътрудничи на много спи-
сания, редактира теософски издания. 
Сравнително малко са самостоятелните 
му издания: легендата "Змей. Планин-
ска легенда" (1902) и две драми - "Наши 
хора. Драма в четири действия"(1903) 
и "Съдний ден. Мирова драма в седем 
картини"(1945). Част от стихотворните 
му творби са публикувани в сборни-
ка "Видения и съзерцания" (1919). От 
многобройните статии и студии в са-
мостоятелното  е поместена само "Бъл-
гария, духовно огнище за Европа през 
средните векове" (1926).

Превежда от френски, руски - Бай-
рон, Жуковски, Шели, Лермонтов, 
Надсон, Шамисо. Освен класици, в 
преводната му дейност попадат творби, 
свързани с темата за мистичното - Бха-
гават гита, съчинения на Елена Блават-
ска, Ани Безант, Мейбъл Колинс.

Ранните му стихотворения, писа-
ни от 1896 до 1906 г., са около 20-ти-
на и основните теми в тях са родината, 
природата, социалната справедливост. 
Първите творби на Иван Грозев са па-
триотични стихотворения, в духа на 
следосвобожденската епоха. Те не из-
лизат в самостойни издания, а остават 
разпръснати из периодични печат или 
в сборници със смесено съдържание. 
Първото по-значимо произведение на 
Иван Грозев - и като внушение, и като 
тематика - "Боян Магесникът. Драма-
тическа легенда" започва да излиза 
на части през 1900 г. в сп. "Българска 
сбирка".

Литературното си битие сред чи-
тателите драмите на Грозев живеят 
преди всичко чрез периодиката - сп. 
"Хиперион" - "Йов", "Семела"; сп. "Ху-
дожествена култура" - "Змей"; сп. "Бъл-
гарска сбирка" - "Боян Магьосника"; сп. 
"Съвременна илюстрация" - "Мъртъв-
ци". Драмите "Златната чаша", "Семе-
ла" и "Йов" са преведени и издадени 
на френски през 1923 г. Единствено 
самостоятелно издание на български 
имат драмата "Съдний ден" и юбилей-
ният том от иначе замислените като 
поредица в седем тома пълни събрани 
съчинения на Ив. Грозев.

Кроткият му смирен живот и жи-
тейско поведение отвеждат също към 
алюзии с библейски герои. Съвремен-
ниците, познавали Грозев, споделят, че 
погледът му, усмивката, жестовете, дори 
и действията му са били на човек като 
непринадлежащ към този свят Говори 
за доброто начало в живота, за висока-

та етичност. Интересува се от старите 
източни философски учения. Една от 
любимите му теми е богомилството. 
Подчертава, че то е най-светлата стра-
ница в нашата история, израз на бъл-
гарския свободолюбив дух. Приказва за 
висшата нравственост, за чистотата на 
Христовото учение, за опрощаване на 
греха. Неговият християнски морал не 
му позволява да оскърби, да козничи. 

Заниманията му по литература, фи-
лософия, метафизика, необикновено 
интуитивното му разбиране за мигра-
цията на идеите, само взискателността 
му, чужда на самолюбието и на стреме-
жа към личен успех, предпоставят слож-
ния психичен процес на екзистенциал-
ното преосмисляне на собственото "аз" 
спрямо вечните ценности в Божестве-
ното откровение и превъзмогването на 
преходните и отрицателните начала в 
живота по пътя към Бога. 

Източната религиозна философия 
се долавя приглушено в Грозевите дра-
ми, но поезията му е изпълнена с тео-
софски символи и концепти, будизмът 
е изличен в полза на езотеричното 
християнство. Постоянната му духовна 
будност е съчетана с външно спокой-
ствие и самообладание. Един жизнен и 
в същото време уравновесен темпера-
мент. Безшумно и почти незабележи-
мо Ив. Грозев осъществява човешката 
и творческата си мисия. Интересът му 
към източната философия, към Индия 
би могъл да се обясни и като смътно 
влечение към екзотиката и древната 
мъдрост на една далечна страна - нещо 
привично и обичайно за символистич-
ния творчески натюрел.

Интересно като проблем е как в чо-
вешкия му космос се събират Изтокът 
и Западът. Къде е висшата Истина – в 
сенките на дълбоката древност или в 
модерния език и съзнание на модер-
ния човек. И в поезията, и в драмите му 
лъха нравствена чистота, тънка чувст-
вителност, съчетана с духовен стоици-
зъм. И никак не е трудно да се усети, че 
зад това стои човек, у когото същест-
вува пълна хармония между високите 
принципи и всекидневното поведение. 
Грозев смята, че Учението е близко в 
една или друга степен до всички голе-
ми духовни учения на миналото. Има 
обяснение за това - всички те са дошли 
от един и същи Духовен център, т.е. 
то е продължение на Великата духовна 
традиция. Грозев го възприема не тол-
кова като окултни знания, колкото като 
напътствия за мислене, за навлизане в 
смисъла на явленията. Защото удиви-
телно е знанието, водещо към смисъ-
ла. Нужно е само твърдо да се осъзнае 

значението на великата енергия, която 
просиява в сърцето на всеки. Така за-
познаването с теософските идеи става 
съществен факт от биографията му. 

Ложите се превръщат в интелекту-
ални центрове, средища на духовност 
и мисловност. Вероятно това привлича 
Грозев, а и теософът у него е в съгласие 
с масонската духовна нагласа, свързана 
с еволюционизма и усъвършенства-
нето, с търсенето на истината в много 
посоки, в отличаването на общото в 
различията. Присъствието му в сво-
бодното зидарство има обяснение и в 
близостта между общите ценности на 
масонството и богомилството. Богоми-
лите са наричани първите масони – тях-
ната философия носи дух на умереност 
и земност, воюва срещу страстите, по-
рока, злословието, безнравствеността в 
името на общото добротворство. Иван 
Грозев става член на ложата "Зора" 
пред 1918 година. По различно време 
в нея членуват Александър Теодоров-
Балан, Михаил Арнаудов, Светлозар 
Димитров (Змей Горянин), Васил Сто-
илов, Борис Вазов, Владимир Вазов и 
други видни интелектуалци. Грозев и 
избран за секретар още от първото на-
стоятелство на "Зора" с първомайстор 
Петър Мидилев.

Емоционално и въздействащо, 
като поклон пред беловласия учител 
и мъдър човек, завършва предговорът 
на неговия том първи от 1942 г. Прави 
впечатление високата оценка за твор-
чеството на Грозев като морален сто-
жер в българската култура от първата 
половина на 20. век и признаването му 
за национален писател: Въздействието 
- при четенето на тия драми - е неотра-
зимо, защото авторът е писал с пламъ-
ка на душата си и мисълта му обгаря. В 
едно време на разруха, когато човекът е 
изгубил пътя си, съчинения от подобен 
род,  ни дават едно по-високо открове-
ние за живота, са крайно необходими... 

На  23.01.  1929 г. професор Михаил 
Арнаудов издига кандидатурата на дра-
матурга Иван Грозев за Нобелова на-
града за литература за втори път. Днес 
Ви разказах една история, а бъдещето , 
бъдещето  го градим ние! nnDnn
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На 11 март се навършиха 283 
години от рождението на 
Свети Софроний Врачан-

ски. Тази дата е отбелязана в Календа-
ра на Българската православна църк-
ва, за да възпоменаваме личността и 
делото на Свети Софроний Врачан-
ски, канонизиран на 31 декември 1964 
г. за светец от Църквата с тържествен 
акт на Светия Синод на Българската 
патриаршия. 

В епохата на Възраждането едно 
от безспорните имена сред първи-
те български будители е името на 
Софроний Врачански. Бележитият 
възрожденски деец със светското име 
Стойко Владиславов е роден през 
1739 г. в гр. Котел в семейството на 
заможен джелепчия - търговец на до-
битък. Своето образование получава 
в килийно училище в родния си град 
където се обучава по славянски и 
гръцки черковни книги, усвоява изку-
ството да чете и пише на църковнос-
лавянската азбука. Младият Стойко 
останал сирак, напуска училището и 
работи първоначално като абаджия, 
но отрано се забелязва стремежът 
му към духовни занимания и несек-
ващото му  желание да се самообра-
зова с четене и преписване на книги. 
Тежките неволи и недоимък са вечни 
спътници в живота му, но честността, 
трудолюбието, любознателността и 
редките му интелектуални дарования 
накарали Котленските първенци да 
се застъпят за него пред тогавашния 
преславски владика и на 1 септември 
1762 г. Стойко на 23 години бива ръ-
коположен за свещеник. Той неумор-
но работи тридесет години в родния 
си град като учител, плодовит книжо-
вник, отлично подготвен свещеник и 
сладкодумен проповедник. Софро-
ний учел котленските деца на книжно 
учение – сказвал „поучението на на-
шему болгарскому языку”! 

През 1765 г. в гр. Котел съдбов-
на се оказва срещата между Паисий 
Хилендарский и поп Стойко Вла-

диславов, който е само на 26 години. 
Паисий му показва своята знаменита 
творба "История славяноболгарская", 
от която той прави първия препис, 
известен като Софрониев препис, а 
през 1781 г. прави втория Софрониев 
препис на „История славянобългар-
ска“ за лично ползване. Тази ръко-
пис станал съкровена част от него и 
го съпровождал през цялото време на 
страдалческия му и нелек живот. Без-
спорно огромно е влиянието, което 
е оказал атонският йеромонах върху 
поп Стойко Владиславов. В своя труд 
Паисий акцентира главно на наци-
оналното обособяване на базата на 
език, писменост, култура и историче-
ски традиции. Той излага и идеята за 
българската държавност като истори-
ческо право на българите. В това се 
отразява идеалът на Просвещението. 
Срещата им е силно разтърсваща и 
въздействаща за бъдещия Софроний 
Врачански, като тя е събудила у него 
нови идеи, възрожденски дух, стреме-
жи и желания; като го е научила как да 
гледа и възприема действителността 
и епохата, в която живее, в коя посока 
да насочи своята духовна, просвети-
телска и бъдеща книжовна дейност. 
Периодът на Ранното възраждане в 

България оказва изключително влия-
ние върху народното самосъзнание у 
българите. Софроний Врачански по-
късно доразвива, надгражда и защита-
ва в цялото си творчество и просветна 
дейност идеята за духовно обособя-
ване на българите, чрез отхвърляне 
на църковното и културно влияние 
на гърците и чрез възстановяване на 
българската духовна йерархия. Соф-
роний Врачански се утвърждава като 
ярък последовател на Паисиевата на-
ционалноосвободителната идеология 
и поддръжник на трите големи наци-
онални въпроса - борба за българска 
просвета, самостоятелна църква и 
политически суверенитет на Бълга-
рия. Тези идеи, подхванати и дораз-
вити от Софроний Врачански, стоят 
в основата на борбата на българския 
народ за българска църковна незави-
симост и национално–освободител-
ното движение. Чрез своето дело Све-
ти Софроний Врачански още веднъж 
показва, че е един от първите духовни 
будители на българския народ през 
епохата на Възраждането и един от 
първите просветители и радетели за 
новобългарска просвета и книжов-
ност.

През 1792 година Софроний Вра-
чански напуска Котел и започва да 
служи в енорията в Карнобат. На 17 
септември 1794 година е ръкополо-
жен от търновския гръцки митропо-
лит Матей за епископ на Врачанската 
епархия под името Софроний. В тази 
размирна епархия Софроний намира 
единственото успокоение и удовлет-
ворение в това, че населението го 
приема радостно и слуша неговите 
проповеди с внимание. Имали го 
като „някой философ“, както сам той 
отбелязва, понеже не били чували от 
други владици и свещеници поуче-
ние „на наш език“. Като епископ, той 
разгръща активна просветителска и 
образователна дейност. Неуморно 
обикаля поверената му Врачанска 
епархия и навсякъде приканва бъл-
гарските първенци да помогнат за 

маГДалена калескОВа, ПОсТУланТ 
кОманДеРия „сВ. ЙОан кРъсТиТел“

Софроний Врачански

Строители на Духовна България



 | xiii духовен събор

42 •   март 2022 г.

организирането на училища, в които 
техните деца “да се изучат на фило-
софско и книжно учение”. В началото 
на ХIХ век Софроний Врачански има 
изключителни заслуги като епископ 
и пастир на Църквата за създаването 
на църковна книжнина на новобъл-
гарски език чрез своите проповеди 
и нравствени поучения написани за 
широките слоеве от народа на тога-
вашния говорим и разбираем език. В 
тези мрачни времена България е загу-
била не само политическата си, но и 
църковната си независимост. За вла-
дици са ръкоположени единствено 
гърци или погърчени инородци, ко-
ито четат проповеди на гръцки език. 
В резултат на множеството проше-
ния и постоянното настоятелство на 
Врачанските първенци, поп Стойко 
Владиславов става първия българин 
избран за епископ. Той ярко се от-
кроява сред съвременниците си като 
пряк последовател на Паисий Хилен-
дарски, първия ревностен препис-
вач и разпространител на „История 
славянобългарская“, който полага 
неимоверни усилията, за да възроди 
българската историческа памет и да 
издигне на високо равнище нацио-
налната гордост. Софроний Врачан-
ски със своето неуморно просвети-
телско дело, книжовно творчество 
и налагане на българския език в све-
щеническите проповеди и нравоуче-
ния оставя дълбока следа и проправя 
пътя на църковните борби и идеята 
за създаване на национална държава. 
Освен книжовната и просветителска 
дейност той развива и обществена 
дейност. Става инициатор и главен 
организатор за изпращане на поли-
тическа делегация в Москва от името 
на врачанските граждани.

Софроний Врачански се превръ-
ща в строител на духовна България и 
ярко светило в българската история 
с безспорния си принос в борбата 
за българска църковна независимост, 
налагането на новобългарски език, 
преписването и разпространението 
на „История славянобългарская“, ор-
ганизирането на националноосвобо-
дителното движение, пробуждането 
и развитието на духовността в Бъл-
гария. Бележитият възрожденец на 
България се доближава до духа на за-
падноевропейския Ренесанс и на Про-
свещението. Неговото творчество се 
развива в обособяването и пропаган-
дирането на българската национална 
идентичност, както и в проповядване-
то на моралните и етичните доброде-
тели като обществена ценност. Той се 
утвърждава като духовен водач и като 
най-видния представител на българ-
ската литература от началото на XIX 
век. С безспорните си книжовни спо-
собности и с цялото си творчество се 
превръща в един от създателите на 
съвременния български език и лите-
ратура. В „смутното време”, в което 
живее Софроний Врачански един-
ствено поле за развиване на духовна 
дейност, е църквата и проповедите 
на християнската вяра на роден език. 
Това е единственото средство за въз-
кресение на родовия дух, чрез който 
ще се противодейства на робския 
мрак и националното обезличаване. 
Именно във Враца, Софроний наме-
рил благодатна почва за своите идеи. 
По това време Враца се издига като 
важен административен, търговски и 
просветен център и неслучайно оттук 
през 1824 г. начело с Димитраки Хад-
житошев започват борбите на българ-
ския народ против гръцките владици 

в българските епархии и борбата за 
българска църковна независимост.

Между 1800-1803 г. на 61 годи-
ни Софроний е принуден от Осман 
Пазвантоглу да се установи във Ви-
дин, където изпълнявал задълженията 
на архиерей за местното православно 
население. Тези изключително дра-
матични години се оказали твърде 
благоприятни за плодотворната му 
книжовна дейност и са важни за из-
ясняване на целите му като писател. 
Във Видин Софроний се отдава на 
литературна дейност и съставил два 
обемисти сборника, по които рабо-
тил успоредно. Целта на тези сбор-
ници била Софроний ясно и откри-
то да изрази своите просветителски 
възгледи, като възхвалява знанието и 
разума и призовава българите да от-
крият светски училища и да развият 
своята културна и образователна сис-
тема. Софроний не случайно дава за 
пример напредналите европейски 
народи, които дължали развитието си 
на многобройните светски училища. 
Българският възрожденец и будител 
осъзнава необходимостта от духов-
но просвещение на християните и 
за това се заема енергично с просве-
тителска дейност. През това време, в 
края на ХVІІІ и началото на ХІХ век, 
поради чуждото османско владиче-
ство и чуждото църковно влияние, 
българите в сравнение с другите ев-
ропейски народи били изостанали в 
своето духовно и просветно развитие, 
защото нямали свои училища и били 
обречени да останат неуки и невежи. 
Чрез своя пастирски дълг като епис-
коп Софроний Врачански открива 
и посочва на своите сънародници, и 
най-вече на своите събратя свещени-
ци, истинските причини за тежкото 
положение на народа като се заема 
лично да промени това духовно със-
тояние на българите чрез просветна 
и проповедническа дейност. През 
годините той създава християнска 
книжовност за целите на истинската 
християнска просвета и организира 
църковни училища, където децата да 
усвояват “граматическо и философ-
ско учение”, за да станат образовани 
и мъдри. За изграждане на своята ду-
ховно-просветна дейност Софроний 
Врачански се ръководи от Евангел-
ските принципи и църковните тради-
ции.

Букурещкият период, който обхва-
ща последното десетилетие от живота 
на св. Софроний, се оказал най-пло-
доносен и значим за творческата му 
дейност. Тук той създава своите най-
добри творби. Между 1803 и 1805 г. 

"Часослов" 
в препис на 
Софроний 
Врачански, 
1765 година. 
Експонат на 
Национал-
ния истори-
чески музей, 
София
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в Букурещ Софроний написал своята 
автобиографична творба „Житие и 
страдания грешнаго Софрония" ста-
нала ценен извор за новата българска 
история. Това е първата оригинална 
новобългарска книга и първата авто-
биография на българин. Тя бележи 
апогей на цялото му творчество и е 
първото новобългарско произведе-
ние, написано в художествена проза. 
Софроний израства вече в писател, 
а труда му представлява живописен 
и реалистичен разказ, който има 
значение и за развитието на новата 
българска литература. С тази реалис-
тична и жаловита повест той успява 
да представи покъртителната картина 
на поробена България през ХVІІІ век. 
В Букурещ Софроний продължава 
литературните си занимания и през 
1806 г. отпечатва в Римник поредното 
си съчинение, озаглавено „Кириако-
дромион, сиреч: Неделник“. С този 
свой труд Софроний Врачански става 
автор и създател на първата печатна 
книга на новобългарски език. Сбор-
никът представлява нравоучителни 
проповеди,  създадени от самия него 
и съставени чрез личните му кни-
жовни трудове и негови преводи от 
гръцки и църковно-славянски език. 
Когато излиза от печат, книгата е по-
срещната с голямо въодушевление от 
просветените българи. Сборникът 
има историческо значение, защото 
поставя началото на новобългарска-
та печатна книга и налага говоримата 
реч като език на книжнината. Целта, 
с която Софроний я написва е да има 
книга, която да се чете в църквите и да 
бъде разбирана от „простите и неуче-
ни человеци и жени и деца“. Книгата 
е един от онези книжовни стълбове, 
които отварят нова ера в българска-
та литература. Софроний Врачански 
става родоначалник и основател на 
книгопечатането в модерната българ-
ска култура и литература. Тази цър-
ковна книга е един от най-важните 
книжовни паметници на Българското 
възраждане и дава тласък за разви-
тието на новобългарската просвета, 
защото е написана на говорим език, 
а чрез печатната си форма доприна-
ся за утвърждаване на новобългарски 
език като книжовен език. След изда-
ването на „Неделник" през 1805 г. 
Сборниците "Неделное евангелское 
толкование", „Неделник“, автобио-
графията "Житие и страдания греш-
наго Софрония" и "Възвание към 
българския народ" превръщат Соф-
роний Врачански в най-видния пред-
ставител на българската литература от 
началото на XIX век.

През 1809 г. в Букурещ Софро-

ний издава своя последен голям труд 
„Театрон политикон, сиреч Граж-
данское позорище“. Това е превод 
от гръцкия вариант на философския 
трактат „Театрум хисторикум“, напи-
сан и издаден в Рим през 1631 г. от 
папския каноник, видния италиански 
общественик от ХVІІ век и професор 
по теология Амвросий Марлиан. С 
този съставен труд Свети Софроний 
целял българите да придобият поли-
тическа грамотност и зрялост, макар 
че народът ни още не е притежавал 
дори сянка от граждански права. На 
преден план в него се поставял за 
разглеждане проблемът за свободния 
човек и се обсъждали моралните нор-
ми за поведението на гражданина и на 
християнина. 

Според акад. Вера Мутафчиева 
той е първият българин, който обога-
ти и утвърди новобългарския книжо-
вен език, който превърна българската 
книжнина в печатна книга. Той е сред 
първите патриоти, които замислят да 
поставят българските въпроси пред 
Русия, като образували дружество за 
общонародни работи – първия бъл-
гарски комитет в чужбина. На Соф-
роний е идеята българският въпрос да 
бъде уреден чрез руска помощ и ак-
тивни действия на българското осво-
бодително движение. През началото 
на 19 век Софроний Врачански освен 
изявен като пръв между първите, като 
просветител, преводач и писател, той 
станал и всепризнат водител на бъл-
гарите.

През последните си години от 
живота се оттегля в манастир край Бу-
курещ. Неизвестна е точната дата на 
смъртта му, но е приета за такава да-
тата на последния подписан документ 
от 2 август 1813 г. Същата година Д. 
Попски с преклонение пише ода за 
него.

Свети Софроний Врачански се из-
явява преди всичко като просветител. 
Основната идея, която издига на пи-
едестал и защитава в произведенията 
си, е нуждата от просвета. Духовният 
водач бленува за широка просвета на 
сънародниците си като счита, че това 
е средството за пробуждане на народ-
ното съзнание, освобождаването от 
оковите на османското иго и създа-
ването на национална култура. Само 
просветеният човек е свободен и с 
паисиевски плам той остро порицава 
тъмното и безропотно невежество, 
което води до робство. Свети Софро-
ний Врачански постоянно отстоявал 
и защитавал своята теза за повишава-
не на образованието и за засилване 

на просвещението както в църковния 
живот, така и в семейството. Той ос-
ъзнавал голямото значението на об-
разованието за личния и обществе-
ния морал на човека, за достойното 
човешко съществуване и за истинска-
та свобода и напредък на народа. Бу-
дителят и светител Софроний знаел 
добре, че служението на Църквата за 
благото на народа е пряко свързано 
с образованието, с християнското 
нравствено възпитание и повишава-
не на културата на всички хора. Об-
разованието разширява съзнанието 
и културните хоризонти на човека, 
отглежда добродетели в сърцето му и 
променя отношението му към съдбата 
на народа и делото на Църквата. Само 
образованите и духовно просветени 
хора могат да поемат отговорност за 
своя живот и за съдбините на народа 
си и пламенно да се борят за достой-
но човешко съществуване.

Чрез своите книжовни трудове и 
с преписите на Паисиевата "История 
славяноболгарская", Свети Софро-
ний Врачански извършва в областта 
на просвещението едно мащабно и 
епохално дело за Българското въз-
раждане и новобългарската просвета. 
Заслугата на Свети Софроний като 
строител на духовна България и раде-
тел на новобългарския книжовен език 
е неоценима. Този изпреварил вре-
мето си народен пастир и български 
епископ е положил началото на цър-
ковното движение за новобългарска 
просвета и книжовност. Свети Соф-
роний Врачански напълно разкрива 
образа си на будител, проповедник и 
светител, чрез които изпълнява своя 
подвиг пред Бога и служението на 
църковен учител на вярата като пря-
ко допринася за църковното дело на 
Българската екзархия и за появата на 
модерната българска образователна 
система и култура. Софроний Вра-
чански е вторият крупен представи-
тел на Българското възраждане. След 
Паисий Хилендарски той застава на-
чело на движението за пробуждане 
на българския народ от вековен сън. 
Исторически необходимо е в Бълга-
рия да се появят усилия за създаване 
на нов живот, за създаване на нов ми-
роглед, за създаване на нова култура, 
за създаване на нова литература. Иде-
ите на Просвещението, които заливат 
Европа, трябва да намерят и в Бълга-
рия свой представител. На Софроний 
Врачански е отсъдено да начертае но-
вите развойни пътища пред българ-
ския народ. Като достоен приемник и 
продължител на родолюбивото дело 
на Паисий Хилендарски, Софроний 
е първият строител на новобългар-
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ския книжовен език, автор на първата 
оригинална новобългарска творба, 
съставител и издател на първата пе-
чатна новобългарска книга, първият 
наш възрожденец-белетрист, който 
твори художествена проза. Със сво-
ето значително по обем и жанрово 
разнообразие книжовно творчество, 
той проправи пътя и тласна напред 
новобългарската литература.

„Св. Софроний Врачански е ис-
тински светител на Църквата – епис-
коп и народен пастир, който е виж-
дал десетилетия напред и е прозирал 
много по-далече от своите съвремен-
ници. Чрез делото на широката и 
общонародна християнска просвета 
и книжовност той се превръща в ис-
тински светилник и просветител на 
българския народ – светител, който 
е просветил сънародниците си с ду-
ховната светлина на Евангелието и 
спомогнал за пробуждането и възраж-
дането на българския вярващ народ 
за постигане на неговото достойно 

съществуване в историята чрез въз-
становяване на духовната свобода на 
църковния живот и политическа не-
зависимост на държавата“ пише доц. 
д-р Костадин Нушев.

Нравственият образ на Свети Соф-
роний Врачански се откроява с цялата 
си пленителна красота: дълбоко благо-
честие, природна доброта, затрогващо 
простодушие, кристално чиста архи-
пастирска съвест, жертвоготовност 
и будно съзнание за дълг. Светецът 
е ярък пример на неуморен пастир и 
учител, проповедник и светител на 
вярата „положил душата си за своите 
ближни“. Величественият и обаятелен 
образ на Свети Софроний Врачански 
като будител и строител на духовна 
България ще блести със своята без-
користност, святост, човеколюбие и 
непомръкваща слава за вечни време-
на. Като ярък лъч на родната святост, 
той винаги ще запленява сърцата ни и 
ще буди в тях чувства на преклонение, 
признателност и обич! nnDnn
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Убеден съм, че Върховният съ-
вет или Постоянният световен 
съвет, събран единствено, за да 

се грижи за всеобщото благополучие, 
ще постигне своята свята цел преди 
края на този ХХ в.!” – тези пророче-
ски думи изрича българският инже-
нер Никола Димков в първите дни 
на септември 1918 г. в столицата на 
турската империя Цариград пред ре-
дактора на излизащия там в. „Фарос“. 
Поводът за срещата и разговора с 
гръцкия журналист е написаната от 
инж. Димков в края на 1916 и начало-
то на 1917 г. книга „Звезда на съгласи-
ето“, която представлява оригинален 
и обоснован проект за създаване на 
световна организация на мира и съ-
трудничеството между всички страни, 
народи и религии. Никола Димков 
отпечатва проекта си на френски, 
немски, турски и гръцки език и чрез 
посолствата в Цариград го изпраща 
на много държавни и правителстве-
ни ръководители, включително и на 
тогавашния президент на САЩ, То-
мас Удроу Уилсън. Това е по времето, 
когато САЩ още не са се намесили 
във войната и прочутите 14 точки на 
президента Уилсън за следвоенно-
то уреждане на света и създаване на 
Общество на народите не са същест-
вували. И биографът на Томас Удроу 
Уилсън – Бекер, свидетелства, че иде-
ята не е била на президента, а е заим-
ствана от други.

В проекта си Никола Димков пред-
лага създаването на Постоянен све-
товен съвет, който да проучва „сред-
ствата, пригодни да поддържат мир 
и сговор между всички народности в 
света“. В интервюто си с редактора на 
гръцкия в. „Фарос“, отпечатано като 
притурка към второто издание на 
„Звезда на съгласието“, Н.Димков до-
развива идеята си за устройството на 
Постоянния съвет. Освен трите глав-
ни съвета авторът предлага той да се 
подразделя на двадесетина върховни 
писалища или бюра, уреждащи въ-
трешното устройство на съвета, све-
товната безопасност и разоръжаване, 
междуверските отношения, въпросите 
на националните малцинства, светов-
ното правосъдие, просвета и култура, 
здравеопазване, земеделие, промиш-

леност, търговия, труд и др. Дори при 
най-беглото съпоставяне на тези фор-
мулировки на инж. Димков с устава на 
Обществото на народите и особено 
със структурата на днешната ООН, 
можем да забележим поразителните 
сходства не само в общия им замисъл, 
но и в конкретното им устройство и 
предназначение.

Проектът на инж. Никола Димков 
е внушителен български принос в 
създаването и дейността на днешна-
та световна организация за мир и си-
гурност. Неговите идеи и постановки 
получават реализация едва в нашето 
време, когато над Европа и света се 
установява все повече желанието за 
единение около общочовешките цен-
ности и добродетели.

Следва информация за инж.Ни-
кола Димков, която, за целите на тази 
информационна бележка, е събрана 
от 15 български и чуждестранни (чуж-
доезични) източници.

кОЙ е инЖ. никОла ДимкОВ?
Никола Димков е роден на 6 декем-
ври 1859 година в голямото българско 
село в Серско – Горно Броди, тогава в 
Османската империя (днес Ано Врон-
ду, Гърция) като трето дете в семей-
ството на видния горнобродчанин 
Димко Халембаков – част от известен 
и тачен възрожденски род. Учи в на-
чалното училище в родното си село 

и в Пловдивската гимназия, която 
завършва с отличие. В 1880 година е 
изпратен от директора на Пловдив-
ската гимназия да учи инженерство 
във Висшия технически институт в 
Шалон сюр Марн, близо до Париж. 
Още като студент има редица патен-
ти, някои от които внедрени. В 1883 
година завършва института за три го-
дини, вместо стандартните пет. Пре-
подавателите му предлагали да остане 
на научна работа в университет в Па-
риж, но той им отказал и се завърнал 
в новоосвободена България.

 Установява се в Свободна Бълга-
рия и работи в българското минис-
терство на пътищата и съобщенията 
като ръководил Главна дирекция на 
железниците, по-късно участвал в 
правителствена комисия за договаря-
не и доставка на кораби за военно-
морския флот. Участва в проекта за 
свързване на железопътната линия 
Виена – Цариград между Вакарел и 
Белово, където предлага изобретение 
за предпазване на работниците по 
влаковите композиции. Поради ико-
номически причини изобретението 
му бива отхвърлено, но през следва-
щите години то бива закупено от дър-
жавни и частни субекти от Германия, 
Англия, Франция и Италия.

Установява в Цариград и придоби-
ва известност с проект за автоматично 
скачване на параходна композиция. И 
това изобретение е отхвърлено лич-
но от султан Абдул Хамид, а Димков 
трябвало да бъде “арестуван”. След 
продължително време на укриване 
сред българската колония в града и 
след като и това изобретение бива за-
купено от предприемчиви европейци 
от Англия, Италия и Франция, името 
на Димков бива изчистено.

Дълги години се подвизавал като 
откривател: има записани световни 
патенти за технически изобретения – 
стикове за вагони, механизми за това-
рене-разтоварване на насипни товари 
и пр. Необикновено предприемчив, 
той се озовава в Цариград и основава 
там фабрика за подкови и клинци – 
индустрия, чието значение съвремен-
ният човек не може да си представи, 
но която навремето си многократно 
е била споменавана и възхвалявана 

ДимиТъР манДРаДЖиеВ, GOTJ
Велик ОфицеР

инж. Никола Димков

Строители на Духовна България
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в европейския печат. С финансовата 
помощ на състудента си от Париж 
Стоян Данев открива фабрика за про-
изводство на подкови като внедрява 
своето изобретение за автоматично 
конвейерно изработване на подкови. 
От неговото изобретение за автома-
тично, конвейерно изработване на 
подкови, върху които се движи цялата 
теглителна сила на времето, се заин-
тересува тогавашният министър-пред-
седател Тодор Бурмов. Той издейства 
на Никола Димков държавен заем от 
20 000 златни лева и става равностоен 
съдружник в цариградската фабрика 
за подкови “Инженер Никола Димков 
и компания”. Също така неговата фа-
брика е първата за времето си, в която 
Димков въвежда дизелови, а по-късно 
и електрически мотори.

Способен машинен инженер, 
обладаващ висока култура, владеещ 
много западни и източни езици, Дим-
ков бил уважаван и търсен от всички. 
Признат водещ българин, покрови-
тел на онеправданите, защитник на 
унизените, хуманист и филантроп 
по убеждение, Димков не преслед-
вал единствено личното обогатяване. 
Грижата за работниците във фабри-
ката била негово неизменно задълже-
ние. Всички машини били обезопа-
сени и неуките работници без страх 
боравели с тях. За работниците той 
създал на свои разноски трапезария и 
им раздавал безплатно работни дре-
хи.

Цариградските българи го избра-
ли за съветник на Екзарх Йосиф I 
като член на Българската екзархия в 
Цариград и участва активно в живота 
на българската колония в града. Обя-
вен е за почетен гражданин на осман-
ската столица. Жени се за скопянката 
Екатерина Трайкова в Цариград.

Интересувал се и от история – 
успял да откупи от Турция архивни 
материали, между които били и тези 
от съдебния процес срещу Васил Лев-
ски.

Неговият жизнен път завършва на 
30 март 1937 г. в Цариград по нелеп 
начин като бива блъснат от автомо-
бил. На погребението присъства ця-
лата българска колония в града. (На 
снимката – Инж. Никола Димков на 
70 години).

Никола Димков е вуйчо на извест-
ния български лечител Петър Дим-
ков.

Официално честване в България 
на инж. Никола Димков се извършва 
за пръв път по случай 130-годишни-
ната от рождението му, в Благоевград 
на 24.10.1989 г. През 2009 г. се навър-
шиха 150 г. от рождението на този бе-
лежит и известен българин.

ГОРнО БРОДи и  
РОДъТ ХалемБакОВи
В южния дял на Пирин планина, меж-
ду планинските вериги Черна гора, 
Шаралия и Змийница, на 1100 метра 
надморска височина, се простира не-
голяма котловина. В нея е разположе-
но голямо, старинно чисто българско 
селище, наречено Горно броди.

 Стеснението между Шаралия и 
Змийница е единственият прорез, по 
който се изтичат водите на Горно-
бродската река надолу, към Серското 
поле. Този тесен прорез е и единстве-
ният планински брод, по който може 
да се навлезе в този тъй дивен горно-
бродски кът – кът, потънал изцяло в 
зеленина и омайна красота.

Водите на горнобродската река, 
идващи от Черна гора, свличали на-
долу, към селото черен пясък, пълен 
с магнитит, от който горнобродчени 
добивали желязо самоков.

В този чуден планински кът гор-
нобродчени успели да развият реди-
ца занаяти и да съхранят в най-висша 
степен и българското име, и свободо-
любивия български дух, и трудолю-
бието на българина, и любовта към 
родната земя.

В Горно броди се родили цял низ 
юначни българи – хаджи Димко Хад-
жииванов, Димко Стоянов Халемба-
ков, Георги Жилев, Зимбил войвода, 
Георги Радев войвода, Атанас Све-
щаров /участник в четата на Христо 
Ботев/, Димо Хаджидимов, Димитър 
Шимбалаков, Иван Сматракалев, Ге-
орги Баджаров, Атанас Ников, Георги 
Стамболиев, славната Кипра Шопки-
на и много още народни синове и дъ-
щери.

Главна заслуга за превръщането 
на Горно броди в крепост на българ-
щината се пада на дългогодишния не-
сменяем кмет на селото от тридесетте 
години на миналия век – хаджи Димко 
Хаджииванов и на капсималя /бирни-
ка/ Димко Стоянов Халембаков.

Двата рода Хаджидимкови и Ха-
лембакови си поделили сферата на 
действие: Хаджидимкови оглавявали 
административното, културното и ду-
ховното развитие на селото-община, 
училище и църква; Халембакови пък 
създали и развили икономическата 
база за процъфтяване на занаятите, 
на зараждащата се рударо- железарска 
промишленост и на търговията.

Тези два големи рода били орга-
низатори и вдъхновители на всич-
ки изяви на родолюбивото и будно 
горнобродско население в пълна 
съгласуваност и разбирателство. В ре-
волюционната борба за отхвърляне 
на османската феодална тирания, за 
отхвърляне на посегателствата върху 

българските училища и църкви, два-
та рода действали единно, с желязна 
твърдост и упоритост. Заедно споде-
ляли и заедно понасяли причинени-
те им от турските власти страдания, 
глоби, побоища, затваряния в Сер и 
Солун. Така двата рода станали здрав 
стожер на революционния, на занаят-
чийския и на културния живот в село-
то.

Тази атмосфера сближавала всич-
ки горнобродчени в нерушимо един-
ство, подхранвано от здрава родова 
патриархалност.

Горно броди растяло по населе-
ние, развивало се икономически и се 
превръщало в яка селска твърдина на 
българщината. От един данъчен до-
кумент /притежание на БАН/ е ви-
дно, че в края на 1844 година в селото 
е имало 753 семейства с 8 862 жители, 
т.е. – всяка къща е брояла средно по 
12 души.

За утвърждаването на “малката 
селска република” особена заслуга 
имал Димко Стоянов Халембаков- 
първият железорудар, добил “желязо- 
самоков” в Горно броди.

Димко Халембаков имал пет сина: 
Димитър – 1853 г., Никола – 1859г., 
Георги – 1861 г., Атанас – 1865 г., 
Христо – 1874 г., и две дъщери – Гев-
еза – 1857 г. и Катерина – 1863 г.

Талантлив майстор, старият Дим-
ков въвлякъл в своята професия всич-
ките си синове. От малки, те посеща-
вали работилницата на баща си, за 
да му помагат и да се учат на занаят. 
Младите рударожелезари скоро над-
минали баща си и достигнали високо 
съвършенство. Димко и неговите си-
нове спомогнали да се оформят петте 
основни еснафски съсловия: руда-
ри, въглари, пешчери, самоковари и 
кузнари. Дарованието на Димковите 
синове спомогнало да бъде построен 
първият струг в селото. Тяхната нап-
редничава техническа мисъл, техният 
талант, вкус и сръчност дали насока 
към още по-голямо съвършенство. 
Така възникнали фините занаяти- 
коюмджийство, дърворезбарство, ху-
дожество, чертожничество, леене на 
украшения и камбани от бронз. Три-
мата братя Атанас, Димитър и Георги 
построили първия механичен часов-
ник в Горно броди и го монтирали в 
кулата на селото. Такива часовници 
те построили и монтирали в мно-
го други села и градове из страната. 
Часовникът на кулата в Благоевград, 
който и днес отмерва времето на бла-
гоевградчани, е изработка на братя 
Димкови.

В къщата им често са отсядали 
Гоце Делчев, Яне Сандански и Пейо 
Яворов.
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какВО е Дал на сВеТа?
Никола Стоянов Димков е българ-
ски инженер и общественик, автор 
на „Звезда на съгласието“ – проект 
за създаване на световна организация 
за опазване на мира и насърчаване на 
сътрудничеството между страните, 
народите и религиите в света.

 В разгара на Първата световна 
война Димков издава книгата „Звез-
да на съгласието“, в която разработва 
идеята за създаване на световна по-
стоянна организация, която да се за-
нимава със световната безопасност и 
научното и културно сътрудничество 
между нациите. Проектът е отпечан 
на френски, немски, турски и гръцки 
език и чрез посолствата в Цариград 
Димков го изпраща на много държав-
ни и правителствени ръководители, 
включително и на американския пре-
зидент Томас Удроу Уилсън, който 
по-късно излиза със своите известни 
Четиринадесет точки.

В края на 1916 и началото на 1917 
инж. Никола Димков написва книгата 
“Звезда на съгласието”. Книгата сама 
по себе си представлява проект за 
създаване на световна организация на 
мира и сътрудничеството между всич-
ки страни, народи и религии.

Никола Димков отпечатва проекта 
си на френски, немски, турски и гръц-
ки език и чрез посолствата в Цариград 
го изпраща на много държавни и пра-
вителствени ръководители, включи-
телно и на тогавашния президент на 
САЩ – Томас Удроу Уилсън.

Това е по времето, когато САЩ 
все още не са се намесили в Първата 
Световна война и прочутите 14 точки 
на президента Уилсън за следвоен-
ното уреждане на света и създаване 
на Общество на народите – не са съ-
ществували.

Дори биографът на Томас Удроу 
Уилсън – Бекер, свидетелства, че иде-
ята не е била на президента, а е заим-
ствана от други. Според биографите 
на Димков, президентът на САЩ То-
мас Удроу Уилсън, който е инициа-
тора за създаване на Обществото на 
народите, също е разполагал и с про-
екта на инж.Димков. Бекер, споделя, 
че “нито една идея не принадлежеше 
на самия президент – всички бяха 
заимствувани от другите, но все пак 
президентът беше работил много по 
създаването на устава и целият свят 
свързваше Обществото на народите с 
името на Уилсън.”

В проекта си Никола Димков 
предлага създаването на Постоянен 
световен съвет, който да проучва – 
”средствата, пригодни да поддържат 
мир и сговор между всички народно-
сти в света.

В интервю за гръцкия вестник 
Фарос, отпечатано като притурка към 
второто издание на книгата Звезда на 
съгласието, Никола Димков доразви-
ва идеята си за устройството на По-
стоянния съвет.

Освен 3 главни съвета авторът 
предлага той да се подразделя на 20 
върховни бюра, уреждащи: вътреш-
ното устройство на съвета, световната 
безопасност и разоръжаване, между-
верските отношения, въпросите на 
националните малцинства, световно-
то правосъдие, просвета и култура, 
здравеопазване, земеделие, промиш-
леност, търговия, труд и тъй нататък.

Дори само бегло съпоставяне на 
тия формулировки на инж. Никола 
Димков с устава на Обществото на 
народите и особено на днешната Ор-
ганизация на обединените нации е 
достатъчно да открием сходствата.

Н. Димков създава идеалния про-
тотип на онова, което по-късно се 
осъществява с Организацията на 
обединените нации (ООН). Това се 
постига от хора, които в увлечението 
си несправедливо „забравят” първо-
вдъхновителя на тази идея. Но така 
или иначе той е българинът, автор 
на хартата за човечност и прогрес, от 
самия него поетически обозначена 
като „Звезда на съгласието”. Проек-
тът на инж. Никола Димков е българ-
ски принос в създаването и дейността 
на днешната световна организация за 
мир и сигурност.

Идеята на Димков за Постоянен 
световен съвет, който да поддържа 
човечеството в хармония и общо 
добруване, стана факт. Сбъднаха се 
пророческите думи, изречени през 
1918 г.: “Убеден съм, че Върховният 
съвет или Постоянният световен съ-
вет, събран единствено за да се грижи 
за всеобщото благополучие, ще по-
стигне своята свята цел преди края на 
този ХХ век.” На 26 юни 1945 г. в Сан 
Франциско 50 държави подписват 
Устава на Организацията на обеди-
нените народи с постоянно седалище 
в Ню Йорк. Нейните основни прин-
ципи са удивително сходни с предло-
жените още през 1917 г. в проекта на 
Димков: да поддържа международния 
мир и безопасност; да развива друже-
ски отношения между нациите върху 
основата на уважаване принципите на 
равенството и самоопределението на 
народите; да осъществява междуна-
родно сътрудничество при решаване 
на проблемите от икономически, со-
циален, културен и хуманен характер; 
да поощрява уважение към правата на 
човека и основните свободи за всич-
ки хора, без разлика на раса, пол, език 
и религия; да бъде център за съгласу-

ване на действията на народите в пос-
тигането на тези цели.

На 14 декември 1955 г. България 
става член на ООН и участва активно 
в работата на Общото събрание и в 
различните комитети и международ-
ни организации, следвайки заветите 
на своя далновиден и мъдър син инж. 
Никола Димков.

ПРинОсъТ мУ за БълГаРия?
В третото десетилетие на XX в. Н. 
Димков живее в Цариград като виден 
промишленик и дипломат с огромни 
връзки в цяла Турция и на Балкани-
те.

 На него България дължи още 
едно неоценимо дело. Той използва 
дипломатическите си дарби и измолва 
от турските върховни власти да пре-
дадат на България документите за нея 
от общия цариградски архивен фонд. 
Към България поемат няколко ваго-
на с документи, отразяващи няколко 
века събития. Случката, както Никола 
Димков сам разказва станала по след-
ния начин – един ден, преминавайки 
покрай Тефтер хан, забелязва, че мно-
го архивни материали са натъпкани в 
чували за претопяване. Разбира, че се 
отнасят за България, и написва писмо 
до българското правителство веднага 
да изпрати човек, който добре да знае 
турски език. В Цариград пристига из-
вестният турколог Вл. Хиндалов. Го-
ляма част от архивите били откупени. 
Между тях са и материалите от съдеб-
ния процес срещу Васил Левски.

Според лечителят Петър Димков 
(племеник на Никола Димков) исто-
рията е следната – “г. Никола Димков 
получава молба от българското пра-
вителство и от БАН дали е възможно 
да се докарат в България някои ценни 
документи от турския архив. Никола 
Димков им казва да не вдигат никакъв 
шум по тоя въпрос и да оставят на 
него да издебне момента.

В крайна сметка през 1934 г. 8 
железопътни вагона са натоварени с 
ценната пратка и пристигат в свобод-
на България. Инж. Никола Димков 
съумял със собствени лични средства 
да достави на родината си ценни ар-
хивни материали свързани с нацио-
налната памет.

През далечната 2009 година (пре-
ди 13 години) по своя воля създадох 
инициативен комитет за именуване на 
улица на територията на гр. София на 
името на инж. Никола Димков. Това 
се случи на 22 юли 2010 г., когато 
Столичен общински съвет с решение 
451 в район „Връбница“ наименува 
улицата.

ЗА СЛАВАТА НА ВЕЛИКИЯ 
АРХИТЕКТ НА ВСЕЛЕНАТА nnDnn
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Аз съм един обикновен човек. 
Обичам природата, работохо-
лик съм, може да съм все още 

млад, но не спирам да мечтая, не спирам 
да преследвам мечти и цели. Боря се за 
това, което е в душата и сърцето ми. 
Всеки човек има своите мечти, може да 
искаш да си спортист, да живееш сред 
природата и да искаш да спиш под сян-
ката на едно дърво…, това е свобода-
та и мисля, че щастието са точно тези 
малки моменти дето наистина правим 
това, което обичаме и това което ни 
радва. Защото в тези малки моменти ти 
наистина си свободен, съответно тогава 
си щастлив. Живота е толкова кратък, 
че ако не се борим да сме щастливи, 
тогава какъв е смисъла му? Какъв сми-
съл има живота? Ако си млад, трябва да 
знаеш едно нещо: Не изпускай живота 
си, той си отива минутка по минутка 
и не можеш да отидеш до магазина и 
да си купиш живот. Тогава се бори да 
живееш твоя живот, да дадеш смисъл на 
твоя живот. Разликата между човешкия 
живот и този на другите живи същества 
е, че можеш да му дадеш до определен 
момент ориентация, да бъдеш автора 
на пътя на твоя собствен живот. Не 
си като растението, което живее само 
защото се е родило. Можеш да дадеш 
смисъл на твоя живот или не. Дай му 
съдържание на този живот с разум, 
иначе без да искате вашият смисъл ще 
бъде колко пари ще трябва да плащате 
всеки месец, за новото устройство дето 
трябва да си купите и така ще  бъде пе-
риодично до последните ви дни, когато 
кокалите не могат да се движат вече и 
ти казват довиждане и от теб не остава 
дори и споменът. 

В днешно време мисля за младите 
хора като мен, как тръгвайки да се бо-
рят с живота, осъзнават че той има една 
много тъмна страна, едно смазано от 
напрежение и очаквания поколение, 
лашкащо се в крайности, деца пора-
снали без детство, влизащи в бързия 
хаотичен живот, пълен с напрежение 
и несправедливост. Много от тях оти-
доха в чужбина, но и много останаха в 
държава, в която ще трябва да работят и 
да носят на гърба си цялата икономика 
действаща при отрицателен прираст, да 
издържат с данъците и осигуровките си 
хиляди необразовани, социално слаби, 
маргинализирани хора. 

България, дами и господа, се пре-
връща в страната с най-рязък контраст 

между застаряващо население и хора в 
трудоспособна възраст, има много го-
ляма опасност днес за младите, цялата 
система да изгърми, защото се отваря 
огромна яма между пенсионери и ра-
ботещи, просто първите ще са много 
повече. И така без да усетиш само на 20 
години и вече се чувстваш на 30, вли-
заш в 30 си година чувствайки се на 40, 
уж си млад, а сутрин се будиш като ста-
рец. Идват паник атаките, депресиите, 
чувството, че животът те смазва, роди-
телите гледат безпомощно сравнявайки 
днешния ден на децата си с тяхното 
лично вчера, но сравнение няма, всич-
ко изглежда като една луда надпревара, 
в която се преследват материални при-
добивки в среда на липса на справед-
ливост и политическа и обществена а 
не духовното, то страда или не, душата 
крещи, че така не може и животът не 
е това което си мислиш че е, или това 
което средата ти казва че е. 

Трябва да сме много силни, дами и 
господа, да запазиш младостта и усмив-
ката си. Но, само виждам все по-сери-
озни хора и угрижени лица на хората 
и това на по-малките, всички изглеждат 
някак си по-възрастни, по-недовол-
ни, по-гневни и по-страдащи. Това е 
поколението, което вика за помощ, и 
за което трябва да мислим, за да я има 
България и утре. 

Каква е рецептата ли ? 
„Или ще успееш да си щастлив с 

малко и без много багаж, защото щас-
тието е вътре в самите нас, в главите ни 
в душите ни, или нищо няма да успе-
еш.“ 

Измисляме си една планина от раз-
ходи и трябва да живеем, харчим твър-
де безотговорно купувайки само нови 
неща, а старите да ги хвърляме, само 
че през това време не харчим пари, ами 
времето ни, харчим времето си. Зна-
ем как да преживяваме, но не знам как 
да живеем. Защото, когато аз си купя 
нещо или вие, не го плащате с пари, а 
с времето на твоя живот дето ни е било 
нужно да изразходим да изкараме тези 
пари, само че с тази малка разлика, че 
единственото, което никога не може да 
се купи е ЖИВОТА. 

Отделете повече време за тези, кои-
то обичате, защото те не са с вас зави-
наги. Кажете блага дума на този, който 
ви гледа отдолу нагоре с възхищение, 
защото това малко същество скоро ще 
порасне и няма да е вече до вас. Горе-

що прегърнете човека до себе си, за-
щото това е единственото съкровище, 
което може да дадете от сърцето си и 
не струва нито стотинка. Защото живо-
та не се мери с броя вдишвания, които 
правим, а с моментите, които спират 
дъха ни. Нищо не струва повече от жи-
вота, борете се за щастието си и щастие 
е да дадеш смисъл на живота си и курс 
към него и да не се оставиш да ти го от-
краднат. А за това няма рецепта, няма 
скица, всичко е в главата ни и в нашата 
съвест. И това за младите, невъзможно-
то струва само малко повече и победен, 
победени са само тези вече, които сва-
лят ръцете и се оставят на течението. 
Никога не знаеш живота колко пъти 
може да те удари от къде, в любовта, в 
работата, в приключението дето си в 
момента, в пътя към твоите мечти дето 
ще сбъднеш… 

Но ти си създаден да станеш пак 
след един път или след хиляда пъти и 
да започнеш на ново, защото важното е 
пътя и красотата да живееш на върха, да 
обичаш живота във всякаква ситуация, 
да се бориш за него и да се опиташ да 
го предадеш и на други. Защото живота 
не е да получаваш, а най вече да даваш, 
независимо от това в колко тежка ситу-
ация си в момента винаги имаш нещо, 
което можеш да дадеш на другите. Не 
можеш да живееш с омраза в себе си, 
или да обикаляш в кръг. Болките, които 
си имал и понесъл в живота, трябва да 
се научиш да живееш с тях, продължа-
ваш напред, защото всичко, което си 
струва е утрото, новия ден. Говорят ми, 
викат ми, трябва да помниш миналото 
да не повтаряш едни и същи грешки, 
но аз казвам „Човека е единственото 
живо същество което се спъва 20 пъти 
в един и същ камък“. Човек се учи от 
това, което му се случва в живота. Хора-
та си мислят, че се учим от грешките на 
другите, грешка, учим се само от наши-
те грешки, но това е само една гледна 
точка към живота. Има го в природата 
на човешкото тяло, че най-добре се 
учим от страданието от колкото от спо-
койния живот. Това, разбира се, не оз-
нача, че съветвам пътя на страданието 
или нещо подобно, това което искам да 
предам на хората е: Че винаги можеш 
да паднеш, отново да станеш и винаги 
си струва да започнеш отначало пак и 
пак докато сме живи. Това е най-голе-
мия урок в живота.  nnDnn
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Била съм в Якоруда през 1974 го-
дина. Беше голям и хубав град, 
Имаше честни и почтени хора. 

Имаше голяма църква. Бяхме с баща 
ми. Той имаше аркадаш – човек, който 
е бил с него заедно войник, в армията, 
от Добринище. Та, ние с баща ми с тес-
нолинейката, трябваше да стигнем До-
бринище, където бях на лагер. Всички 
други бяха заминали, а аз трябваше да 
се връщам от чужбина, да се явявам на 
изпити и т.н. До теснолинейката оти-
дохме с колата. После с теснолинейката 
до Добринище. Обаче, нямам предста-
ва, защо си спомням, че по тъмно пъ-
тувахме в теснолинейката. Спряхме в 
Якоруда, за около 10 минути, и с баща 
ми потърсихме ресторант и тоалетна. А 
насреща ни – река и църквата зад нея. 
Видя ми се огромна. Един, човек ни 
упъти към една кръчма до гарата. Така 
и не можахме да си купим кебапчета, 
поне пихме вода, тоалетна и продъл-
жихме. Затова, сега ми беше интересно, 
как е, дали ще го позная града от 1974 
година. Честно казано, не го познах от 
1974г. Но, църквата познах. Седеше си 
там висока, голяма и забравена. 

С група красавици, решихме да 
опознаем Якоруда, и пристигнахме с 
теснолинейката там. Беше пусто. Тези, 
които ни видяха сигурно си казаха, тия 
пък, к’ви са... Добре, че едно момиче 
от Якоруда, вървеше с нас, и го попи-
тахме, къде е центърът, и най-важното 
къде е най-вкусната манджа. Оказа се, 
че това са две различни неща. Имало 
нов ресторант с храна, и не така хубав 
ресторант с „много хубава” храна. Като 
капацитети предпочетохме хубавата 
храна, а не хубавата атмосфера. Ресто-
рант „Бузгите” ми обърна представите 
за истинска храна. Менюто беше като 
в старите хоремаци. Храната беше ис-
тинска – без никакви подобрители и 
стабилизатори. Имаше на стената едно 
меню, може би отпреди 50-60 години, 
където имаше аеро-коняк, както и варе-
ни яйца. Кръчма от едновремешните. 
Имаше и „Етър”. Ако, не беше хубаво 
времето навън, едва ли всички щяхме 
да се съберем вътре. С първи поглед 
– отвратително. С втори поглед не ми 
се тръгваше. Шкембе-чорба... Телешка 

глава... такова истинско нещо, никога 
не сте яли, поне в последните си 30 го-
дини. За да не оставя нещо след себе си 
в чиниите, аз ядох шкембе чорба, заед-
но с телешка глава. Главата се топеше в 
устата ми, и оставяше вкус на нещо пре-
възходно... исках и още, и още... Добре, 
че отстрани хората ми викат, спри се 
бе... нали диети... Обаче, аз, докато не 
изядох и един крем карамел, не спрях. А 
не обичам да ям сладко. Едва тръгнах-
ме към центъра на града, да видим как 
и какво става. Гледаха ни с недомлъвки. 
Две баби си говореха на улицата и аз ги 
попитах, имат ли носии за продажба, 
стари носии, естествено.. Те ми викат, 
имаме, ще дойдеш по-късно и ще ти 
дадем.. Така, ние се разходихме из цен-
търа, видяхме партизански паметници, 
видяхме такива красиви къщи... големи, 
полуразрушени, една река минаваше 
покрай самите къщи, а там, а там едни 
свободни кокошки и един петел, нагло 
ни гледаха, и не вярваха на очите си... 
Красиви снимки, красиви руини, краси-
во минало... Между другото, в този рес-
торант „Бузгите” имаше толкова хора, 
колкото не могат да се съберат на обяд, 
в една от кухните в центъра на Хаско-
во. Много хора в кръчмата. Много хора 
вземаха храна за вкъщи си от там. А аз, 
си мислех, гледай още един убит град. 
Да, ама не. Няма значение, колко хора 
сме видели там, има значение колко 

хора обядваха там и колко хора, взеха 
храна за вкъщи си от там. Някои пиха 
кафе, а аз отидох да питам в аптеката 
имат ли дезинфектантни еди-кои-си, 
и хапчета еди-кои-си. Нямаха ги. Така 
беше в цяла България. Решихме да по-
сетим църквата, а в лявата ни страна 
училище. 

Летописът на просветното дело в 
Якоруда започва на 17 май 1835г., ко-
гато първият учител, възрожденецът 
поп Стойко Грашкин за пръв път на 
обществено място, т. е. в двора на но-
вопостроената църква „Свети Никола” 
събира якорудските деца, за да ги учи 
на четмо и писмо. В последствие учи-
лището е настанявано в частни къщи и 
функционира като килийно. По-широ-
кият умствен кръгозор на поп Стойко 
му е давал възможност да занимава уче-
ниците си с интересни и полезни неща 
извън програмата. Със своите знания, 
дела и духовен сан, Стойко Грашкин 
се наложил като най-изтъкнатия първе-
нец в Якоруда. Със своята 25-годишна 
дейност като учител и свещеник той 
оставил дълбоки следи в паметта на 
якорудчани. 

Кой е Стойко Грашкин. Той е ро-
ден през 1811 г. издънка на скотовъдна-
та фамилия Шишковци. Изучил четмо, 
писмо и сметки в Рилският Манастир, 
през 1835 г. се връща в Якоруда и в 
двора на токущо построената църква 
„Св. Никола” събира да учи якорудски-
те деца. През същата 1835 г. в Габрово 
се основава Априловската гимназия. 
За момент да се спрем на паралелите: 
Габрово - Якоруда, Васил Априлов - 
Стойко Грашкин. Къде сме попаднали? 
Защо не се учи за този човек в учебни-
ците?!

„Учениците пишели с пачи пера 
върху загладени букови дъсчици. Пър-
вом записвали славянската азбука, нау-
чавали я, после изтъргвали с ножчетата 
си буквите, после изписвали срички, 
после думи и така нататък. След това се 
минавало на църковните книги. Учели 
се и да смятат. Когато настъпвали сту-
дените дни, отивали в голямата стая на 
дядо Назарчо Катинчаров. Забавен бил 
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даскал Стойко. И на децата, и на ро-
дителите им четял от една руска книга 
„Землеописание на света”. Той станал 
и свещеник в новата църква. Висок, 
снажен, обаятелен, знаещ, той станал 
най-влиятелната личност в Якоруда. 
Десетки мълчугани запалени от сло-
вото и личността на даскъл Стойко 
станали продължители на просветно-
то дело и стожери на българщината, 
срещу гръкоманията и безпросветния 
ислям. През 1867 г. почива от туберко-
лоза. През 1967 г. тленните останки са 
пренесени в гробищния парк Рудища 
до източната страна на едноименния 
параклис, без никакъв знак. Една улица 
в Якоруда и един ученически пансион 
носят името на даскал Стойко.

За неговите качества като учител 
може да се съди по делата и проявите 
на многобройните му ученици, изяви-
ли се по-късно в различните области 
на живота, които с вдъхновени сърца 
понасят факела на просветата. Не без 
основание Никифор Попфилипов 
пише с възторг в книгата си "Якоруда": 
"След килията на поп Стойко, може да 
се каже, че Якоруда днес е в просвет-
ното и освободителното дело с  голям 
дял." Учениците на поп Стойко - Нико-
ла Вардев и Стоян Табаков са първите 
книжари в София, радетели за народ-
ното образование. В навечерието на 
освобождението заради революцион-
ната си дейност са хвърлени в затвора 
и осъдени на смърт. Стоян Табаков е 
обесен, Хаджи Никола Вардев се спася-
ва с хитрост. През целия си живот не 
забравя родния край и работи за благо-
то на училището. Изпращал учебници, 
книги, географски карти, картини и др. 
А след 1912 г. завещал на училището 
3000 златни лева. Велчо Грашкин и 
синовете му застават начело в борбата 
срещу гръкоманството и се борят за 
утвърждаване на българщината в град 
Петрич и околията. Филип Главеев и 
Димитър Масларов внасят голям дял в 
просветната и културна дейност в Че-
пино и Лъджене./дн. Велинград/. Тези 
примери са достатъчни да покажат, че 
семето на просветата посято от поп 
Стойко попада в сигурни ръце и про-
дължава да се развива. 

Около 1850 г. той предава учили-
щето на Минко Кюркчийски и в лето-
писа на образователното дело започват 
да се редят имена на учители, които 
оставят светла диря след себе си. Геор-
ги Назарчов, ученик на Йоаким Груев, 
който през 1865 г. преустройва учи-
лището и въвежда взаимоучителния 
метод. През негово време е построена 
първата училищна сграда в Якоруда. 
Дамян Попов, ученик на Йоаким Гру-

ев, обаятелен човек и с бунтарски дух 
e направил якорудското училище най-
известно в Разложко. Постъпили и 
първите ученички. Замфир Младенов 
– чувствително е подобрил материал-
ната база на училището. За първи път 
е организирал честване на празника 
на Св.Св. „Кирил и Методий”, провел 
е първия публичен изпит на открито 
„На Беглика”- мястото на днешната 
черква. В периода 1870 до 1875 година 
училището в Якоруда е в разцвет. След 
освобождението на България от осман-
ско иго, макар че Якоруда остава под 
робство, постепенно работата в учи-
лище се стабилизира и то си възвръ-
ща предишната слава. Външни хора, 
посетили през този период училището 
остават възхитени от големия брой уче-
ници, от реда и дисциплината в него, 
от методите на преподаване. През 1903 
г. родолюбивите якорудчани построя-
ват нова училищна сграда със собстве-
ни средства и труд. През годините от 
1885 до 1915 г. в Якоруда съществува 
непълен, а през 1915 г. е открит пълен 
прогимназиален курс. Този период е 
свързан с учителите Никола Бележков, 
Тодора Попниколова – първата жена 
учителка в Разложко, Георги Вригазов, 
Иван Попкостов Рашков. Неописуема 
е радостта на якорудчани от Освобож-
дението през 1912г. През 1913-1914 г. 
училището процъфтява – в него се учат 
вече 588 ученици. След войните богата 
просветна дейност развиват Иван Ми-
цев и родолюбивите якорудчани Ники-
фор Попфилипов – народен учител и 
писател–краевед, поставя началото на 
театралната самодейност; Ангел Сед-
лоев-Ефендията- рядко оригинална и 
колоритна личност, първият средищен 
директор, който умело ангажирал об-
ществеността за решаване на училищ-
ните проблеми; Георги Илиев Гьошев 
-един от основателите на читалището и 
много други. Нарастналият брой учени-
ци налага да се построи нова училищ-
на сграда и това става през 1933-1934 
г.- част от сградата на сегашното СОУ 
„ Св. Св. Кирил и Методий”. Достой-
ни са имената на бележитите героични 
якорудчани, възпитаници на училище-
то: гордеят се със Стойко Ангелов Боту-
шанов - Маджере - участник в четата на 
Христо Ботев; Тодор Бамбов и Тодор 
Прехандрийски - участници в епични-
те боеве на Шипка; Никифор Попфи-
липов - талантлив писател - народник, с 
патриотичното дело на Хаджи Никола 
Вардев и Стоян Неделчев Табаков - бор-
ци за свобода и просвета, със стотици-
те борци, участници в антифашистката 
борба. Разширява се и непрекъснато се 
модернизира материалната база. Забе-
лежителни успехи постига училището 
в областта на художествената самодей-

ност. Гордост през този период са ус-
пехите на ученическия духов оркестър, 
лауреат на републикански фестивали, 
носител на високи отличия и званието 
” представителен”. Днес училището се 
гордее със своите възпитаници, завър-
шили успешно висше образование. 
Стотици са лекарите, инженерите, ико-
номисти, юристи и мн. други, работе-
щи в цялата страна. За големия принос 
в просветното дело и по случай 140 г. 
юбилей ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий” в гр. Якоруда с указ на Държавния 
съвет №1390 от 21. VІІ. 1975 г. е награ-
дено с орден „Кирил и Методий” І-ва 
степен. За своята 150- годишнина през 
1985 г. училището отново е наградено с 
орден „ Кирил и Методий” І-ва степен. 
Със заповед № РД9 14-52 от 10.06.2002 
г. на Министъра на образованието и на-
уката, ОУ „ Св. Св Кирил и Методий”- 
град Якоруда е преобразувано в СОУ/ 
Средно общообразователно училище/   
„Св. св. Кирил и Методий”.

Училище със 187 годишна исто-
рия, представете си Възраждането и 
живо Възрожденско училище, само 43 
години, след написване на „История 
славяно-болгарская” от Паисий Хилен-
дарски.  

Понякога става така- живеш си 
спокойно и изведнъж попадеш в един 
забравен от нас свят. Свят, в който, бъл-
гарщината е жива. Паметниците са там. 
Духовността е там. Връща ни векове на-
зад и ни кара да се гордеем, че сме бъл-
гари. Идеше ми да плача, да се радвам, 
на земята ни, на българското, на този 
вечен огън, който винаги ще бъде око-
ло нас, дори и забързани в ежедневието 
си да не го виждаме.

Дето се вика отивате посред нищо-
то, а там, чудеса. Такива училища с така-
ва история, може би се броят на пръсти. 
А тези скромни, работливи, учители, 
деца, възпитатели, граждани, обикнове-
ни хора, пазят традициите, духовността 
на българите,  и имат такива ценнос-
ти... Никой не фука с тях, а ги имат. За 
сметка на това всеки ден по телевизията 
само надувки с фасони, жълти новини, 
по вестници, интернет , за някакви си 
порочни хора, с порочни постъпки, с 
лоши нрави, някакви нецензурирани, 
но изискващи цензура хора във вида си 
и облеклото си, меко казано... Какво ве-
личие... и каква низост! 

Истинската духовност от миналото 
е строго пазена в сърцето на един малък 
град. Образованието, отношението към 
науката, към запазването на традициите 
от старите български школи, бяха там. 
Неочаквано за нас. Може би и за всеки 
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един от вас, който не е бил там. Възтър-
жествеността на духа от миналото, ни 
остави в захлас. 

В това малко градче Якоруда, пазеха 
българщината. Пазеха чистота на духа 
ни, чистота на мисълта ни. „Има дати, 
които се вписват завинаги в летопис-
ната книга на всеки народ. Те оставят 
своите следи в националната памет, 
разкъсват времето на епохи, извисяват 
се и проблясват с пламъка на мълнии в 
тъмнината на миналото. За нас бълга-
рите,  включително и за учениците от 
училището 3 март 1878 година , е въ-
плъщение на едно начало, възкресение 
на един народ, ден на заслужена наци-
онална гордост, защото Българското 
освобождение не е подарено, а изво-
ювано! По този повод, учениците от 
VIIa клас на училището Св.Св. „Кирил 
и Методий” през 2022 година,  предста-
виха презентация и рецитал „ История-
та помни много…“ Важно е да помним! 
Защото тази памет ще ни помогне да 
научим уроците на историята и ще ни 
направи по-силни, по-достойни и по-
задружни като народ!”

Та, училището ме привлече от-
далече. Имаше огромни фигури на 
училищната стена. Защото не видях 
отворена врата, прескочих оградата, за 
да снимам училището. Вървейки към 
вътрешността на училището стигнах 
лицето му. От училището излезе един 
човек на около моята възраст. Възпи-
тан, с костюм. Попита с какво да ви 
помогна. Аз отвръщам, ами, искаме да 
влезем в църквата да я разгледаме. О... 
няма проблем... Ей сега ще се обадя на 
клисаря да ви отвори църквата. Не зная 
на кого се обади, но ние сме снимахме 
с този мъж, който се оказа Николай 
Петров Хаджиценев- Директор на учи-
лището. Обаятелен, точен, изпълните-
лен човек. Който ни разказа историята 
на училището с непревзета гордост и 
романтика. И представете си ... имаше 
релефна карта на България в двора на 
училището... Опитах се, да покажа, къде 
сме сега...ама и аз не вярвах на себе си. 
Докато се суетяхме в двора на училище-
то дойде и клисарят.  Сбогувахме се с 
директора, и веднага ни стана мъчно за 
тази прекрасна и много изнанедваща 
среща, и за вдъхновението му да пази 
духовността и да продължи делото на 
поп Стойко Грашкин. 

Тръгнахме след клисаря.  Лилито 
(д-р Михайлова), ми даде шала си да 
вляза в църквата, както е редно. /Не 
знам дали знаете, че Света Богородица 
е първата жена, която носи забрадка в 
храма, и след нея всички други жени , 
както и светици, като особено в исляма 

приемат в пълна сила тази забрадка/. 
И за да влезе жена в църквата трябва 
или да е забрадка, или с шапка. В пър-
вото послание на Свети Апостол Па-
вел до Коритиняни ГЛАВА 11 е каза-
но : 5. и всяка жена, която се моли или 
пророкува гологлава, засрамя главата 
си, защото все едно е, като да е обръс-
ната; 6. ако жена не иска да се покрива, 
нека се стриже; ако пък е срамотно за 
жена да се стриже или бръсне, нека се 
покрива. И,  затова търсех шал да си 
покрия главата, за да вляза в църква-
та- така е редно,  и да се помоля. Да се 
помоля за душите ни, за децата ни, за 
бъдещето ни. 

Църквата- красива, голяма, празна, 
тиха, многовековна, тъжна, която ча-
каше такива като нас, за да се зарадва, 
че има още християни, да я посещават. 
Запалихме свещички, помолихме се. 
Усетих топлина. Сълзите ми започ-
наха да напират в очите ми... не знам 
защо.  Излязохме навън, където блес-
теше слънцето ярко и изгори сълзите 
ми. Клисарят се чудеше, как така , някой 
се е сетил да дойде в църквата. Попът, 
както обикновено го нямаше. Попитах 
го имат ли нужда от помощ, от нещо, 
той нещо промърмори, а пък аз му ка-
зах, ако имате нужда от нещо за църк-
вата – кажете, може и да имаме сили да 
ви помогнем /но и до момента не ме е 
потърсил/. Той учудено ме погледна... 
Както и да е. 

След нашето посещение мълния 
ударила покрива на църквата и го раз-
рушила напълно. А църквата вече е 
над 100 годишна . Средства за ремонт 
не могли да осигурят нито от местна-
та община, нито от Неврокопската 
митрополия. Затова хората в Якоруда 
се заели сами да събират пари. "Така 
с Божията помощ и с помощта на 
хората, събрахме 12 хиляди лева, ко-
ито бяха доста малко. Но малко, по 
малко хората започнаха да звънят от 
Якоруда, от чужбина и стигнахме до 
18 хиляди лева", разказва отец Дана-
ил. Хората в сгушеното между Рила и 
Родопите градче, които се славят с ет-
ническата си толерантност, освен па-
рични средства, дарили строителни 

материали и труд, за да може църквата 
да бъде укрепена по-бързо.

Най- важното нещо в едно село, в 
един град от многовековната ни исто-
рия са : кметът, попът и даскалът, може 
и не в тоя ред. Другите не ги видяхме, 
но беше достатъчно да видим Даскалът, 
който да ни отвори вратите на града. Не 
си спомням дали му благодарихме, но 
сега от сърце му благодаря. Трябва да 
има такива хора във всички градове, да 
отварят дверите на вълшебното минало 
на нашата духовност.

На връщаме минахме, покрай ска-
мейката, на която стояха бабите, да ги 
питам за носиите, ама тях ги нямаше. 
Жалко. Стреснали са се. Но, имаше 
едни такива бетонови реки с мостове, а 
вътре няма вода...  затова с Поля (Пауна 
Стамова) слязохме долу в бетоновата 
река и запяхме: „Под мостовете не шу-
мят реки...”

Беше вълнуващ ден. Неочакван, 
лично за мен, ден. Ние от равнината, 
сме забравили за тези от планината. Ня-
къде, тази връв се прекъснала от шум-
ния и заразен 21 век. Дето се вика, ви-
дяхме, явно, че сме едни и същи добри 
хора, с една цел- България да пребъде, 
и децата ни да сполучат в този живот с 
образование си.

Качихме се на теснолинейката, като 
преди това се снимахме с началник-га-
рата, едно младо високо момче, завър-
нало се в родния си град да работи, и 
изморени, но щастливи, тръгнахме об-
ратно към Велинград.

46 години от първото ми посеще-
ние в Якоруда отново бях там. Едва ли 
ще съм жива, след 46 години отново да 
посетя Якоруда, за да видя как се про-
менил градът и хората. Надявам се, че 
ако е писано, пак ще бъдем там. Ще се 
потопим в историята, героите и красо-
тата на един забравен от нас град, и в 
духовността изконно българска, която 
винаги е била там, но ние прекалено 
късно я намерихме. Но, ще пазим това 
светло зрънце от историята ни в сърца-
та си, докато сме живи.  nnDnn
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във всичко друго, така и в естетиката. 
Това обединение е в основата на сис-
темата „Луксозна SPA & Wellness есте-
тика”, включваща природосъобразни  
методи и средства за естетика на лице 
и тяло, чрез приложение на специ-
ализирана интегративна система, въз-
действаща на ниво гърбначен стълб, 
сетивност и енергиен баланс, обеди-
няваща физическото, емоционалното 
и духовно-енергийното тяло.  

Иновация (на латински: novatio) 
е нововъведение или подобряващо 
изменение в даден процес или дори 
явление, с което то се различава и/
или отличава от неговото първона-
чално състояние. Според една друга 
дефиниция, това е прилагането на 
нови научни и технологични идеи, 
процеси, продукти, стоки и услуги, 
както и технологични практики в на-
учната сфера или за бизнеса. 

Мъдреците казват, че всяко ново 
нещо е едно „древно добре забраве-
но знание”. „Върховния Херметичен 
закон на дуалността и хармонията” е 
заложен и във физиологичните про-
цеси  на кожата. Естетичната дерма-
тология – красивата кожа обединява 
всичките „зони за красота” в много-
измерната същност на човека. 

Във връзка с всичко казано до 
тук е създадена интегративната, спе-
циализирана система „Luxury SPA & 
Wellness Aesthetics”, която включва 
естетични и анти-ейджинг програми 
за лице и тяло на нивото на гърбна-
чен стълб, всички сетива и енергиен 
баланс. Говорим за Wellness концеп-
ция – природосъобразна система, 
разработена и потвърдена в институт 
за природна, комплементарна и ин-
тегративна медицина в Швеицария. 
Прилаганите процедури включват 
визуална и апаратна диагностика на 

тялото и на кожата и се осъщестяват, 
чрез приложение на методи от при-
родната, комплементарната и интегра-
тивната медицина (хиропрактика, 
остеопатия, постурология, сегментна 
масотерапия, скулптуриращ масаж, 
термо, крио и кройтер апликации, 
индивидуално програмирани корек-
тивни кинезиологични упражнения, 
Wellness концепция за здравословно 
хранене, източно-азиатски практики, 
медитативно дишане, медитативна 
интимна гимнастика, информацион-
на медицина – (информационно ко-
пие на водата) и други.  

Чрез приложението на системата 
се цели  неврофизиологичен отговор 
на всички органи и системи чрез: ре-
гулиране на биомеханичките пречки 
на гърбначните прешлени, баланс 
на симпатиковата и парасимпатикова 
нервна система, регулиране на мус-
кулния тонус, регулиране на кървооб-
ърщението, лимфен дренаж, хормо-
нален баланс, детоксикация, редукция 
на мазнини и целулит, биостимула-
ция и биоревитализация на всички 
органи и системи, като в основата на 
всичко е Wellbeing –благосъстоние и 
хармония на физическо, емоционал-
но и духовно – енергийно тяло. 

Всичко това води до естествено 
подмладяване на целия организъм и 
една естествена естетична визия на 
женското тяло. За това най-много 
говори кожата, която е огледало на 
всичките ни зони за красота в много-
измерната ни същност  -  „Естетиката 
отвътре да личи и отвън – Красота в 
красотата”.

Още от древността красотата на 
жената е свързвана с познанието за 
сексуалността, постигната чрез владе-
ене на древни техники за събуждане 
на женската сила, която е възвишава-

Луксозна SPA & 
Wellness Eстетика

Д-Р неВенка ПанОВска,  
ДеРмаТОВенеРОлОГ
ДОкТОР на наУкиТе ПО WeLLNeSS & SPA 

ККакво представлява систе-
мата „Luxury SPA & Wellness 
Aesthetics” и какво  означава 

самото понятие?

Понятието „Луксозна SPA & 
Wellness Eстетика” обединява  същ-
ността на термините Лукс, SPA и 
Wellness и тяхното значение:

Лукс – Светлината, Съзнание, 
Сакралната – Свещенна геометрия, 
която е езикът на Светлината, езикът 
на Бога. Тя е заложена във всичко и 
е майката на всички форми, включи-
телно и на нашето тяло. Лукс е въз-
становяване на връзката ни със самите 
нас и с природата. Лукс е Светлината 
вътре в нас. Луксозна естетика е есте-
тика на съзнанието.

SPA –Sanus per Aqua – Здраве 
чрез водата, чрез основните й свой-
ства  обединени от най-великото - па-
метта на водата (четвъртото състоя-
ние на водата). Проф. Жерард Полак 
доказва как „Светлината събужда во-
дата”, че водата е кристална решетка 
и помни всичко, а самия човек е течен 
кристал. Това е бъдещето на науката, 
това е път от Сакралната геометрия, 
към структурата на водата до активи-
рането на ДНК. От тук можем да раз-
берем, че нформационната медицина 
е бъдещето на медицината.

Wellness – благосъстояние, хармо-
ния, баланс, върховният закон на 
равновесието, който е заложен, както 

Институт по медицина
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на като извор на вечна младост, красо-
та и хармония. За тази цел системата 
”Луксозна SPA & Wellness естетика” 
включва и специализирана подсисте-
ма за интимно здраве т.нар. „Пърстен 
на розата” – сексуалността път към 
красотата, която разглежда многоиз-
мерната същност на жената, обедине-
на чрез сексуалната й сила и власт.

В сновата на тази идея е постиже-
нието на върховния закон на равнове-
сието – Wellness, в който е заложена 
дуалността на двата полюса на кра-
сотата, а това са младостта и остаря-
ването. Като, тази дуалност е древен 
херметичен принцип, заложен във 
всичко, това е принципът на приро-
дата -„младостта и остаряването” не 
са различват от ин и ян, нощ и ден, 
черно и бяло, топло и студено, до-
бро и зло, слънце и луна, Ерос и Та-
натос, нумен и феномен... Красотата 
е в дуалността на „Цялото” и затова 
казваме, че „парадоксите могат да се 
помирят, младостта и остаряването са 
двата полюса на красотата”. За тази 
цел, системата „пръстенът на розата” 
обединява и изразява тази дуалност, 
чрез идеята  т. нар. „красотата на ос-
таряването” – есента е красива, не-
справедливо е към природата есента 
да я превърщаме в изкуствена пролет. 
В този контекст ритъмът, като закон  
на природата, не е изключение и в 
естетичната дерматология. Физиоло-
гията на процесите на остаряване е 
на принципа на годишните времена 
(пролет, лято, есен, зима) и неетично-
то в естетичните процедури е, когато 
искаме да превърнем есента в изкуст-
вена пролет, тогава срещаме естетич-
ната визия на дамите, които „плащат 
скъпо за да изглеждат евтино”. Ето 

защо „красотата на остаряването” е 
в основата на системата „Пръстен на 
розата”, която цели Wellness концеп-
ция за интимно здраве, подмладяване 
на целия организъм, включително и 
на интимните части на тялото, извора 
на вечна младост, пътя към красотата 
и хармонията.

Кинезиологията е наука за дви-
жението на енергиите в тялото. Тя 
изучава и физическите движенията 
на човешкото тяло. Но, когато гово-
рим за кинезиологията от аспект на 
Wellness концепциата, имаме пред-
вид т.нар. „Универсална кинезиоло-
гия’’, която разглежда универсалните 
движения (физически, емоционални, 
духовно-енергийни), многоизмерни 
движения, който следят ритъма на 
природата и целят универсална про-
мяна на личността. 

В самата система е заложена ки-
незиологията, изразена чрез филосо-
фия Перенис, древната херметична 
наука, чрез херметичния принцип, 
че „всичко е движение и покой”, и 
че тайната за красотата е в тяхното 
динамично-хармонично преливане в 
многоизмерната съшност на човека. 
Тази идея е  изразена, чрез мотото – 
„Естетичната кинезиология създава 
естетичната дерматология”, нека да 
видим защо:

Говорим за т.нар „латентна кине-
зиология – нумена”, тя означава  неви-
димото, скритото движение на енер-
гията в тялото и създаването на т.нар. 
„манифестна кинезиология – фено-
мена” – видимата форма, видимото 
красиво тяло. Точно тази видима кра-
сота е отражение на постигналия ба-

ланс – Wellness помежду „движението 
и покоя” обединяващи физическото, 
духовното и енергийното тяло.

От тук произлиза твърдението, че  
„съдържанието създава формата” и 
че  „красотата е състояние на мисли-
те”. Тук говорим за механизма „мисъл 
–форма”. За тази цел, чрез горе по-
сочените методи работим върху де-
структивните ни ментални програми 
(недоволстване, осъждане, обсъжда-
не, критики, оплакване, минало, бъде-
ще и други нискочестотни емоции). 
Тук говорим, че е нужен т.нар. „мен-
тален детокс, ЕГО – диета”, нужна е 
промяна на фрекфенцията – честот-
ната характеристика с цел постигане 
на ментален квантов скок. Като, по 
този начин усвояваме нов модел на 
поведение за приемане на стресовите 
ситуации, чрез приемане, чрез пълна 
отдаденост и любов, защото „Любо-
втта е най-мощната вибрация на кра-
сотата”. 

Това послание е заложено в древен 
херметичен знак “VITRIOL” – Visita 
Interiora Tere Rectificando Invendo 
Ocultum Lapidum, което на профан-
ски език казва „Слез до дъното на 
земята и там ще намериш камъка на 
сътворението”, а в духовен план озна-
чава гниене-трансформация „Слез до 
дъното на душата и върху това, което 
намериш изгради новата личност. За 
тази цел „Луксозната естетика” цели 
духовно-естетична революция, която 
говори, че „Естетиката на съзнанието 
е естетиката на тялото”, това е съвре-
менното отношение към грижата за 
тялото и духа и трябва да израства в 
една нова глобална културна мисия и 
жизнена филосифия. nnDnn
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ББезсмъртието е мечта, към ко-
ято човечеството се стреми от 
дълбока древност и до наши 

дни!!!!. Но хората не искат просто да 
са безсмъртни, а по-скоро да са вечно 
млади или поне добре изглеждащи до 
последния си ден. Това желание е съз-
дало много милиардна (козметична) 
индустрия, която предлага продукти с 
почти магически свойства, но все пак 
неефективни. Повечето методи се ос-
новават на вярата, че за да изгледаме до-
бре, трябва да „подхранваме“ тялото.

А ако се окаже, че за да сме млади, 
просто трябва да убием някои клетки?

Ян ван Деурсен е озадачен от стари-
те трансгенни мишки, които той създава 
през 2000 г. Вместо да развият тумори, 
както се очаква, мишките преживяват 
непозната болест. Когато са  на три ме-
сеца, козината им започва да изтънява и 
очите им са с катаракта. Минават  годи-
ни, за да се разбере този странен фено-
мен: мишките бързо застаряват, телата 
им се задръстват  от странен тип клетки, 
които не се делят, но и не умрат. Тряб-
ва да минат години за да се стигне до 
идеята , че това именно са „ЗОМБИ“ 
клетките, виновни за стареенето на ор-
ганите в човешкото тяло.

Това откритие дава възможност на 
Ван Деурсен и колегите му от клини-
ка Майо в Рочестър, Минесота, идея: 
може ли убиването на тези „зомби“ 
клетки при мишките да забави прежде-
временното им навлизане в напреднала 
възраст? Отговорът е положителен. 

В проучване от 2011 г. екипът уста-
новява, че елиминирането на тези „ос-
таряващи“ клетки  може да предотврати 
много от промените  на възрастта. От-

критието предизвика множество подоб-
ни открития. През седемте години след 
това десетки експерименти потвърдиха, 
че застаряващите клетки се натрупват 
в стареещите органи и че елиминира-
нето им може да облекчи или дори да 
предотврати някои заболявания. 

„Само като премахнете остаряващи-
те клетки, бихте могли да стимулирате 
производството на нова тъкан“, казва 
Дженифър Елисеф, старши препода-
вател на  „Джон Хопкинс“ в Балтимор, 
Мериленд. Това ускорява някои от ес-
тествените механизми за възстановява-
не на тъканите, казва тя.

Този феномен против стареене е 
неочакван обрат в изследването на зас-
таряващите клетки, често срещан, не-
разделен тип клетки, описан за първи 
път преди повече от пет десетилетия. 
Когато клетката навлезе в стареене – и 
почти всички клетки имат потенциал 
да го направят – тя спира да произвеж-
да копия от себе си, започва да изригва 
стотици протеини и задейства пълен 
взрив на пътищата за стареене. Старе-
ещата клетка е в здрача си: не съвсем 
мъртва, но няма и предишните си ка-
чества  както в пика си.

Терминът „senescence“ (застарява-
щи)  клетки е въведен през 1962 година 
от учените, които откриват, че дипло-
идните, човешки клетки могат да се де-
лят ограничен брой пъти. По това вре-
ме е имало много малко информация 
за стареенето като биологичен процес, 
а опитите на въпросните автори да вне-
сат светлина по темата са завършвали с 
присмех.

Макар много клетки да могат да 
умират от само себе си, всички сома-

тични клетки, които могат да се делят, 
могат да преминат през процеса на 
застаряване. Дълго време тези клетки 
са били истинска загадка. Знаело се, 
че не се делят и че са метаболитно 
активни, но никой не е знаел дали 
изпълняват някаква важна функция. 
Именно така възниква понятието „ 
зомби клетки“

Сега биотехнологичните и фарма-
цевтичните компании искат да тестват 
лекарства, известни като сенолитици, 
които убиват стареещите клетки с на-
деждата да се върнат назад или поне 
да предотвратят опустошенията на 
възрастта. Unity Biotechnology в Сан 
Франциско, Калифорния, съоснова-
тел на ван Деурсен, планира да про-
веде множество клинични изпитвания 
през следващите  години, като лекува 
хора с остеоартрит, очни заболявания 
и белодробни заболявания. В Maйo 
геронтологът Джеймс Къркланд, кой-
то участва в проучването през 2011 
г., предпазливо започва шепа малки, 
доказани от концепцията проучва-
ния, които насочват сенолитичните 
лекарства срещу редица свързани с 
възрастта заболявания. „Губя сън през 
нощта, защото тези неща винаги из-
глеждат добре при мишки или плъхо-
ве, но когато стигнете до хора, удряте 
тухлена стена“, казва Къркланд.

Сенолитиците са „абсолютно гото-
ви“ за клинични изпитвания, казва Нир 
Барзилай, директор на Института за из-
следване на стареенето в Медицинския 
колеж Алберт Айнщайн в Ню Йорк. 
„Мисля, че сенолитиците са лекарства, 
които биха могли дойдат скоро и да 
бъдат ефективни при възрастните хора 
сега, дори през следващите няколко го-
дини.

сесТРа Д-Р емилия аПОсТОлОВа, 
DTJ

Какво знаем за   
зомби клетките

 | таник
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„Не прахосвай времето си! Прегърни 
младостта си, вкопчи се в нея, колкото 
можеш за по-дълго време! Бори се за нея! 
Бори се за нея! Никога не преставай да се 
бориш за нея“ Дейвид Дл. Синклер
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ТъмнаТа сТРана

Когато през 1961 г. микробиолозите 
Леонард Хейфлик и Пол Мурхед въ-
веждат термина стареене, те предпо-
лагат, че той представлява стареене на 
клетъчно ниво. Но по това време са 
направени много малко изследвания 
за стареенето и Хейфлик си спомня, 
че хората са го наричали идиот за това. 
Идеята беше пренебрегвана в продъл-
жение на десетилетия.

Липсата на универсални характе-
ристики затруднява изследването на 
застаряващите клетки. Изследователи-
те трябва да използват голям панел от 
маркери, за да ги търсят в тъкани, пра-
вейки работата трудоемка и скъпа, казва 
ван Деурсен. Универсалният маркер за 
стареене би улеснил работата много, но 
изследователите не знаят за конкретен 
протеин, който да се маркира или да 
се идентифицира. Една група наисти-
на разработва начин за преброяване на 
тези клетки в тъканите. Валери Крижа-
новски и колегите му от Научния ин-
ститут на Вайцман в Реховот, Израел, 
оцветяват тъкани за молекулни маркери 
на стареене и ги изобразяват, за да ана-
лизират броя на застаряващите клетки 
в тумори и остарели тъкани от мишки. 
„Имаше доста повече клетки, отколко-
то всъщност мислех, че ще намерим“, 
казва Крижановски. При млади мишки 
не повече от 1% от клетките във всеки 
даден орган са били на възраст. При 
двугодишни мишки обаче до 20% от 
клетките са били на възраст в някои 
органи.

Стареещите клетки зависят от за-

щитни механизми, за да оцелеят в 
състоянието си на „немъртви“, така 
че Къркланд, в сътрудничество с Лора 
Нидернхофер и други от Изследова-
телския институт на Скрипс в Юпи-
тер, Флорида, започна да търси тези 
механизми. Те идентифицират шест 
сигнални пътя, които предотвратяват 
клетъчната смърт, които застаряващите 
клетки активират, за да оцелеят. Тога-
ва вече е  просто въпрос на намиране 
на съединения, които да нарушат тези 
пътища. В началото на 2015 г. екипът 
идентифицира първите сенолитици: 
одобрено от FDA химиотерапевтично 
лекарство, дазатиниб, което елиминира 
човешките мастни клетъчни предше-
ственици, които са станали възрастни; 
и растително получена здравословна 
хранителна добавка, кверцетин, която 
е насочена към застаряващи човешки 
ендотелни клетки, наред с други видове 
клетки. 

Към момента в литературата са опи-
сани 14 сенолитици, включително мал-
ки молекули, антитела и през март тази 
година пептид, който активира пътя на 
клетъчната смърт и може да възстанови 
блестящата коса и физическата годност 
на застаряващите мишки.

За всички предизвикателства се-
нолитичните лекарства имат няколко 
привлекателни качества. Стареещите 
клетки вероятно ще трябва да се из-
чистват само периодично - да речем, 
веднъж годишно - за предотвратяване 
или забавяне на заболяването. Така че 
лекарството съществува само за крат-
ко. Този тип доставка „удряй и пусни“ 
може да намали вероятността от стра-

нични ефекти и хората могат да при-
емат лекарствата в периоди на добро 
здраве. Unity планира да инжектира 
съединенията директно в болната тъ-
кан, като колянна става в случай на ос-
теоартрит, или задната част на окото за 
човек с макулна дегенерация, свързана 
с възрастта.

Феновете на сенолитиците са 
много по-оптимистични, окуражени 
от последните резултати. Миналата 
година лабораторията на ван Дир-
сен надхвърли тестовете си върху 
супер възрастни мишки и показа, че 
убиването на остаряващи клетки при 
нормално застаряващи мишки забавя 
влошаването на органите, свързани 
със стареенето, включително бъбре-
ците и сърцето. И за радост на енту-
сиастите против стареене навсякъде, 
той удължи средния живот на живот-
ните с около 25%.

Ван Дирсен казва, че продължава-
нето на отговорите на основни био-
логични въпроси е най-добрият успех 
в областта. „Само тогава ще можем да 
разберем какво всъщност е стареенето 
и как можем по интелигентен начин да 
му попречим.“.

„Като биологичен вид ние живеем 
по-дълго от всякога. Но не много по-
добре! През последното столетие из-
воювахме допълнителни години, но не 
допълнителен живот. Поне не живот, 
който заслужава да се живее!!!“

Само че, налага ли се да бъде така???? 
Ами ако е възможно да останем млади 
по-дълго време??? nnDnn
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Годината на Черния воден 
тигър започва на 1 февруари 
2022 г. в 7.46 ч българско вре-
ме и продължава до 21 януари 
2023 година.
Тигърът управлява часовете от 
03.00 ч до 05.00 ч.
Отговаря на зимата и месец 
февруари.
Елемент: Дърво.
В противоречие на своя земен 
елемент той съответства на 
зодиакален знак Водолей.

Отмина годината на Металния 
вол. Спря градивното разви-
тие на България, загърбихме 

търпението и разума, високите цели 
превърнахме в пропасти. Спокойното 
и добронамерено общуване, към кое-
то Волът подтикваше, се превърна в 
агресивни сблъсъци и омраза, съсип-
ващи психиката на хората и тласкащи 
ги към вредни за тях, околните и об-
ществото действия. Насилието между 
хората, завършващо с отнемане на 
живот, се увеличи до отдавна забра-
вени нива. Катастрофите с жертви 
достигнаха незапомнени висоти. Пра-
волинейността на Вола се трансфор-
мира в агресия с един враг – управля-
ващата десетилетие партия. Нейното 
унищожение се превърна в цел, но 
без градеж впоследствие. Уединение-
то, което би ни спасило бързо от ви-
руса, липсваше заради целенасочено 
хвърленото в заблуда мнозинство, че 
вирус няма и е измислица. Насажда-
ното отрицание и неверието доведоха 
до смъртта на мнозина. Уважението 
между хората изчезна, сякаш всички 
се превърнахме в свирепи първобит-
ни същества, които не чувстваха, не 
виждаха, не усещаха, а съпричастието 
изобщо спря да съществува. Това, в 
което се убедихме, беше, че годината 
на Вола изяви потискани, нелицеп-
риятни и недвусмислено негативни 
качества, особено желанието дори в 
безличните, инертни и посредствени, 
но агресивно напористи хора да влас-
тват над околните, пряко и подмолно. 
Кармата, която мнозина сътвориха, 
носи бързо Съдбовно наказание зара-
ди своето ускорено движение, а тези, 
които получаваха наказанието си еже-
дневно, виняха и продължават да ви-
нят злата Съдба, вместо да се вгледат 
в себе си. 

2022 е ГОДина на ЧеРния ВОДен 
ТиГъР?
Черният воден тигър, който ни повли-
ява съгласно източния зодиак на всеки 
60 години, е привидно открит и дру-
желюбен по характер, но в неочакван 
момент показва нокти и зъби и е спо-
собен да бъде безкомпромисен, дори 
жесток в амбициите и стремежите си. 
След 1962 година, когато сме били в 
негова власт, сега отново ни спохожда 

с добрите и лошите си качества.

Тигърът е носител на много и 
разнообразни интереси, авантюрист, 
готов да се впусне в опасни пътешест-
вия и рисковани начинания само за 
да задоволи стремежа си към новото, 
неизвестното, дори и като върви по 
ръба на бръснача. Винаги добронаме-
рен, готов да помогне, изключително 
интелигентен и изпълнен с жизне-
ност. Негативно качество е неговата 
нерешителност, когато е в критична 
ситуация и се чуди дали да премълчи, 
или да нападне с цялата си агресия. 
Умее да постига целите си, да убеж-
дава околните в идеите си. Въобра-
жението му го превръща в даровит 
интелектуалец, писател или научен 
корифей.

През 2022 година такива ще бъдем 
всички и особено родените в година 
на Тигъра, когато съгласно източ-
ния зодиак той властва над Съдбата 
ни. От една страна, ще се радваме 
на уважение и признание. От друга, 
заради собствените си действия мно-
зина може да се окажат преследвани 
и нещастни заради нежеланието да 
приемат знанията на другите хора и 
да унищожават в пълния и преносния 
смисъл всеки по-можещ, та дано да 
блеснат и те поне мъничко, макар и с 
отразена светлина. Ето защо през ця-
лата година ще бъдем подвластни на 
промени, често неочаквани, но и не 
малко предизвикани от нас самите, от 
сътресения в политическия живот, от 
развръзка на конфликти до започване 
на нови.

През годината на Тигъра прави-
лото е да не бъдем нападателни, агре-
сивни, импулсивни в началото на на-
чинание, отношения, ситуация, за да 
не се окажем без сили и безпомощни 
в тяхното развитие и край, без шанс 
да се изправим бързо и да продължим 
напред. Колкото по-посредствени 
са политиците, които ни управляват, 
толкова по-изявени борци за правди-
ни и справедливост ще бъдем. Ком-
бинацията на Венера с годината на 
Водния тигър е пагубна за опитите 
за измамно управление на държавата 
и в един момент, неочаквано за тях 

2022 - година на  
Черния воден тигър

сесТРа сВеТлана ТилкОВа - алена,  
DCTJ
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самите, вредителите ще си отидат не-
мили-недраги и ще се чудят къде да се 
скрият от агресията на потърпевшия 
български народ. Въпреки доверчи-
востта си мнозина, заради насъсква-
не и вървеж в погрешна посока, ще 
се окажат използвани и изоставени. 
А такива хора са много по-крайни в 
мъстта си.

Противопоставянето е изявено до 
гротеска, за всичко и срещу всеки. По 
този начин търсената полза се превръ-
ща в общонародна вреда. Привидно 
безразсъдната смелост, каквато при-
тежава Тигърът, ще ни донесе множе-
ство беди и катастрофи в пряк и пре-
носен смисъл, ако се впуснем заедно 
с развилнелите се тълпи, без да знаем 
какво се случва, само защото са ни по-
влекли и сме решили, че е по-добре 
да сме част от тях. Ще спечелим, ако 
съхраним своя индивидуализъм и раз-
съждаваме с разума, а и с помощта на 
чувствата си, които през тази година 
може да са хармонични въпреки труд-
ностите. Само ако сме мислещи хора, 
ако не отхвърляме полезната критика 
и разумните съвети, успехът ще бъде 
с нас. В противен случай, ако продъл-
жим да се противопоставяме винаги и 
на всичко, дори и на това, което е в 
наша полза, сами ще си бъдем винов-
ни за провала в живота.

Заради негативното влияние на 
годината на Тигъра, ако някъде трябва 
да бъде предизвикан конфликт, задъл-
жително в дъното му ще стои и пред-
ставител на знака Тигър. Те са силни 
и са винаги на бойното поле. Почти 
всички представители на знака се на-
сочват към професии, които са свър-
зани с напрежение, противопоставяне 
и риск. Най-често представители на 
знака, не само мъже, а и жени, ще на-
мерим сред инженерите, автомобил-
ните състезатели, военните, предпри-
емачите, сред скандалните политици, 
които, родени в знака Тигър, ще бъдат 
и най-яростните защитници по въ-
просите на планетарните проблеми, 

на природата, както и на човешките 
права, защото за тях важи принципът 
или всичко, или нищо. През годината 
на Водния тигър и родените в остана-
лите знаци от източния зодиак също 
са подвластни на този борбен прин-
цип, но без гаранцията, че ако не бъде 
притъпено неговото негативно влия-
ние, мечтаната полза няма да завърши 
като провал.

През годината на Тигъра има-
ме възможност да печелим добре, 
но само ако не очакваме да получим 
всичко като дар от Съдбата. През го-
дина на Тигъра учените ще създадат 
нови технологии, но и нови страхо-
вити с мощта си оръжия. Животът 
на човечеството става все по-уязвим. 
Властимащите са длъжни да разчитат 
правилно знаците на Съдбата, за да 
не допускат унищожителна агресия 
сред хората, която може да прерасне в 
междуетнически сблъсъци. Много по-
често от обичайното ще са случаите 
на физическа саморазправа, на самоу-
бийства, битови и политически убий-
ства по цял свят. Военни действия 
ще стихват, но ще бъдат разпалени 
нови войни. Напрежението, агресия-
та, насилието, а не спокойствието са 
характерни за годината. Природните 
бедствия ще са множество, но по-чес-
то породени от нашето безразсъдство 
и безотговорност както умишлените 
пожари, земетресенията, наводнени-
ята. 

През годината на Тигъра в матери-
ално отношение, въпреки привидно 
затихващата финансова криза, може 
да се окажем пред сериозни пробле-
ми в банковата система по света, която 
повлиява и България, независимо че 
сме във валутен борд вече 25 години.

При хората, родени в Тигър, има 
важна формираща характера им осо-
беност и тя е през коя част от деноно-
щието са се родили. Нощните Тигри 
са по-приветливи и по-дружелюбни 
от дневните. Дневните са нервни, на-

пористи, дори нагли. Родените през 
нощта обаче са по-уверени в силата 
си и знаят, че рано или късно плячка-
та им няма да се изплъзне. При днев-
ните нерядко демонстрираната мощ 
е самоцелна и плячката се спасява. 
Представителите на тази зодия са сме-
ли, дори прекалено. Влюбени в риска, 
това е тяхното слабо място, трябва да 
се опитат да бъдат по-уравновесени и 
по-разумни, да се научат добре да об-
мислят действията си, но пък кой ли 
Тигър, особено в годината на Водния 
тигър, би останал спокоен в неспо-
койното подлудяващо време, в което 
живеем, при това не преди 60 години, 
през 1962, а в 21-ви век. Всички трябва 
да бъдем внимателни в думи, дела, на-
чинания, отношения, защото влияни-
ето на годината на Водния тигър няма 
да пощади ничия непредпазливост. 
Триумфът лесно ще се превръща в 
катастрофа.

Само от нас, от неразумните ни 
или разумните ни действия, от неу-
мението или умението да разчитаме 
бързо и с разума си Съдбовните зна-
ци зависи дали ще изживеем една го-
дина на спокойствие, хармония и мир 
или ще бъдем подвластни на войни, 
нападения, агресия и смърт.

Ето какво очаква знаците от из-
точния зодиак през 2022 година:

ТиГъРъТ В гОДИÍÀТÀ ÍÀ ТИгъРÀ
Години: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010, 2022.
Тигърът е в своята година и защита-
ва представителите на знака незави-
симо от силата на техния характер и 
качества. Само от техните действия, 
смелост, борбеност, самостоятелност, 
умение да се справят сами със задачи-
те, вместо да разчитат на помощта на 
околните, зависи дали годината ще е 
успешна и градивна за тях, или ще ги 
превърне във вечно бягащи от тъл-
пите, страхливи и отчаяни от живота 
хора, които се чудят къде да търсят си-
гурно убежище, докато отмине поред-
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ната буря. В тяхната година е най-ва-
жното да бъдат дейни, да гонят целите 
си, да осъществяват плановете си, без 
да се противопоставят на обществе-
ните правила и закони. Само така ще 
се чувстват на мястото си, приети и 
разбрани, ценени и уважавани. Лю-
бовта ще ги споходи още в началото 
на годината, ако не са семейни, но 
няма да им се разминат и разводите, 
ако живеят насила в брак, изтъкан 
от странни отношения и ежедневни 
противоречия. Децата, родени в го-
дината на Тигъра от родители, поне 
единият от които е роден в Тигър, ще 
са повече от обичайното. Предупреж-
давам, ако родените в Тигър допуснат 
гладолечение или дълги периоди на 
гладуване заради хранителен режим 
или обсебени от работа, няма да избе-
гнат здравословните проблеми. 

заекъТ (кОТкаТа) В ГОДинаТа на 
ТиГъРа
Години: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011, 2023.
На вас, родените в година на Заека, 
Водният тигър ви налага промени, от 
които в началото сте изненадани и 
недоволни, но след време ще оцени-
те ползата за себе си. От вас зависи 
дали ще съумеете да съберете сили 
и воля и да се възползвате от новите 
възможности, или ще се оставите на 
страховете си и паниката, че нещо 
не разбирате с риск да се откажете 
да извървите пътя към житейския си 
успех. Трудностите преодолявате с 
лекота, стига да поискате. Не бива да 
се впускате в защита на познати или 
непознати хора, които сте видели, че 
нараняват с думи или физически, за 
да не си спечелите врагове заради сто-
реното непоискано добро, вместо да 
блестите в ореола на справедливи за-
щитници. През цялата година бъдете 
внимателни и дори мнителни, защото 
опасността от финансови загуби ви 
съпровожда постоянно. Щедростта ви 
е прекомерна, контролирайте я, за да 
не ви считат за наивници. Здравето ви 
е променливо, зависимо от умението 
ви да се предпазвате от травми и от 
предизвикано от вас физическо наси-
лие, въпреки че не сте от най-смелите 
в годината на Водния тигър. Несемей-
ните, отдадени на чувствата си, дори 
и да са все още в период на Съдбовна 
забрана за брак, ще се решат да съз-
дадат семейство. Проблемите няма да 
закъснеят. При семействата без деца 
идва мигът да се сдобият с дългоочак-
ваното потомство. 

ДРакОнъТ В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012, 2024.

Родените в година на Дракона са из-
правени пред множество повратности 
на Съдбата през цялата година на Во-
дния тигър. Огнедишащи и струящи 
смелост хора, често сте податливи на 
страховете си, за които никой не по-
дозира. Рискът от измама в деловите 
отношения ви разболява, но ако сте 
внимателни и прозорливи, няма при-
чина за притесненията ви. Не бива 
да отказвате добронамерени съвети, 
които биха ви помогнали да преодо-
леете трудностите през предстоящите 
заради вашата прибързаност и мни-
телност тежки месеци. От вас зависи 
дали ще съумеете да съхраните вече 
създадените делови отношения, или 
ще ги съсипете, а след това ще съжа-
лявате, защото е невъзможно бързо 
да създадете необходимите ви нови. 
Потиснете страховете си да не бъде-
те измамени, анализирайте всичко 
казано и предложено и ще съхрани-
те проверените и доказано стабилни 
делови партньорства. А и времената 
са несигурни, ситуацията в България 
– също. Бъдете внимателни и запазе-
те жизнено и в цялост това, което сте 
постигнали. Ще ви споходят и лю-
бовни драми, ако не цените помощта 
на интимната си половинка. Здравето 
ви може да е нестабилно заради де-
пресията, която постоянно ви следва 
през годината. В личен план ви оч-
акват проблеми и криза заради неже-
ланието ви да поемете вашата част от 
отговорностите си в брака.

змияТа В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013, 2025.
За родените в година на Змията тази 
година на Водния тигър няма да бъде 
запомнена с постигнати цели. Мечта-
ете и работите за промени, но пове-
чето са неподходящи за вас, въпреки 
че инатливо сте решили да ги пред-
приемете. След време ще съжалявате, 
но ще е късно. Умората често ще ви 
принуждава да спирате и да си почи-
вате, въпреки че работата ви изостава. 
Планирайте така годината, че да имате 
време за себе си и за почивка. Придо-
битата опитност през тази година ще 
ви води в правилната посока и през 
следващите, защото рутината работи 
във ваша полза. Склонни сте да напа-
дате и да плашите, но без да пускате 
отрова. Внимавайте, може и срещу вас 
да има роден в Змия, който без скру-
пули да ви навреди. Съветвам ви да не 
бързате да нападате, когато ви засег-
нат, а с търпение да изслушате и да си 
кажете мнението. Това е печелившето 
ви поведение, за да избегнете психи-
ческите травми. Умеете да се криете 
в най-тъмните кътчета на мрака, но 

ако нещо ви заплашва, се превръщате 
в опасен враг на всеки намесващ се в 
живота ви, дори и когато е доброна-
мерен, само защото инатливо не одо-
брявате поведението или помощта му. 
Съхранете достойнството си и ценете 
подадената ръка, бъдете естествени, 
приемайте философски случващото 
се около вас, вместо да мъстите често 
без причина, с което сривате автори-
тета си. Здравето ви зависи от умени-
ето да си налагата спокойствие и да 
не се преуморявате. В личен план са 
възможни проблеми заради изневяра 
или обидни думи, които сте изрекли 
необмислено. 

кОняТ В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014, 2026.
Родените в година на Коня да се 
подготвят за привидно монотонна и 
спокойна, но всъщност изпълнена с 
предизвикателства година на Водния 
тигър. Промените са от значение за 
вас, затова не бива да ги бавите нароч-
но с прекалено дълъг размисъл. На-
лага се да работите упорито, много и 
без да се разпилявате, за да постигнете 
целите си. Въпреки добрите приходи 
контролирайте разходите си, за да 
избегнете в средата на годината фи-
нансовите проблеми. Рискованите 
инвестиции, ако не сте материално 
стабилни, са забранени, защото може 
и да не получите кредит, с който да 
покриете поне временно липсите в 
банковата си сметка. Годината ви сти-
мулира да обогатите вашите знания. 
Курсове, специализация, начало на 
научен труд – сега е моментът да ги за-
почнете. Здравето ви е стабилно, ако 
не си навредите сами с вашата вечна 
забързаност в някаква важна посока 
или с претовареност със спешни за-
дачи, които не ви позволяват да си по-
чивате. Няма да ви е приятно, но може 
да се наложи да преосмислите прия-
телските си отношения и да прекра-
тите дори стари приятелства, както и 
интимна връзка. Първата половина на 
годината ви носи повече спокойствие, 
дори скука в личния живот. През вто-
рата да бъдат предпазливи семейните, 
които може да се окажат замесени в 
любовен триъгълник и бракът им да 
тръгне към развод.

ОВцаТа (кОзаТа) В ГОДинаТа на 
ТиГъРа
Години: 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015, 2027.
Вие, родените в година на Овцата, не 
се надявайте през годината на Водния 
тигър да живеете спокойно и безпро-
блемно. Неприятно е, но такава е годи-
ната за вас. Проблемите са навсякъде 
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и ви се стоварват неочаквано. Въз-
можно е да се почувствате самотни, да 
бъдете изоставени, ако партньорът ви 
е отдаден само на работата си, но това 
е лесно решима ситуация, освен ако 
не си внушите колко е критична за ва-
шите чувства и отношения. Годината 
може и да ви смачка с несгодите си, 
но ако приемете предизвикателствата 
като шанс да се докажете, трудностите 
няма да ви уплашат и ще ги преодоля-
вате с лекота. Дейни сте, мнозинство-
то от вас са доволни от това, което по-
стигат, въпреки изпитанията печелите 
добре. Предпазвайте се от опитите на 
ваши конкуренти да ви изместят от 
отдавна извоюваната ви стабилна по-
зиция. Не допускайте в обкръжението 
си ласкатели, които се опитват да из-
мъкнат информация за плановете ви, 
защото искат да ви провалят. Дори 
да сте само изпълнители, не говорете 
за работата си. Ако сте на ръководна 
позиция, следете внимателно рабо-
тата на вашите подчинени, за да не 
ви изненадат с изостанали срокове. 
Здравето ви в средата на годината е 
уязвимо. В личните отношения цари 
спокойствие и хармония. Причина за 
притеснения са ваши роднини, с кои-
то е по-добре да не се занимавате, да 
не общувате, защото целят да всяват 
раздори и да съсипят брака ви.

маЙмУнаТа В ГОДинаТа  
на ТиГъРа
Години: 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016, 2028.
Всички вие, родени в година на Май-
муната, сте сред планини от про-
блеми, малки и големи, през цялата 
година на Водния тигър. Постоянно 
сте подвластни на промени, търсени, 
но и нежелани от вас. Все ви тормо-
зи дилемата дали, заемайки се с една 
задача, не пропускате по-интересна-
та и преди всичко по-печелившата. 
Склонни сте да се разпилявате в мно-
жество начинания, което ви лишава 
от успех. От вас зависи да сте отго-
ворни, концентрирани, да не проявя-
вате наивност, да не търпите загуби 
само защото сте решили да блеснете 
с вашата щедрост, без да имате гаран-
тирани приходи и финансова стабил-
ност. Съветвам ви да не се обвързвате 
в „печелившо“ съдружие и да взимате 
заеми за участието си в него с ясното 
съзнание, че няма как да ги върнете, 
стане ли провал. Ако направите такава 
необмислена крачка, омаяни от мечти 
за лесни пари, сами ще се хвърлите 
във финансова криза, от която поло-
жителният изход не е сигурен. Начи-
нанията са нежелателни. Няма как да 
ги съвместите с изостаналите задачи. 
Здравето ви няма да е стабилно зара-

ди постоянното притеснение, че не 
успявате да покривате задълженията 
си, а това ще ви създаде проблеми и 
в семейството. По-добре се изправе-
те срещу проблемите и ги разрешете. 
Няма кой да го стори вместо вас.

ПеТелъТ В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017, 2029.
Вие, родените в година на Петела, ще 
изживеете изпълнена с несгоди и не-
приятни изненади година на Водния 
тигър. Причината е, че сте оставили 
незавършени задачи от предишната 
година да ви съпътстват и в настояща-
та. Патите си заради тях, защото начи-
нанията ви в по-голямата си част лягат 
на основата на миналогодишните за-
дачи, а те стоят недовършени. Място 
за отчаяние няма. Бъдете волеви и 
силни и ще отхвърлите изостаналите 
задачи, за да се влеете в руслото на на-
стоящата година. Мнозина обаче ще 
предпочетат да се отпуснат в очакване 
на блага, които си мечтаят, че Съдбата 
подготвя за тях. Промените около вас 
са постоянни и сте непрекъснато във 
вихъра на спешни задачи. Приклю-
чите ли ги навреме, ще ви зарадват 
с отлични приходи. Не бързайте да 
инвестирате, преди да сте провери-
ли надеждността на начинанията и 
финансовата стабилност на хората, с 
които се обвързвате. Дали трябва да 
се обвързвате в делови съдружия? Не 
го препоръчвам без предварителното 
изготвяне на бизнес хороскоп. Не ви 
съветвам да се хвалите с постижения-
та си заради завистта на ваши непри-
ятели и колеги. Здравето ви е стабил-
но, но си вредите сами, като забравяте 
почивката. Личните ви отношения са 
стабилни, стига да избегнете безпри-
чинните спорове с вашите близки, 
свързани с непланирани разходи.

кУЧеТО В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 2018, 2030.
Всички, родени в година на Кучето, 
сте спокойни, уверени и заредени с 
желание за работа в годината на Во-
дния тигър. Имате сили да се справи-
те с предизвикателствата и да приеме-
те новите. Съветвам ви да проявявате 
търпение към вашите колеги. Не кри-
тикувайте без причина, съхранете 
добрия тон в общуването, защото с 
хапливия си език си печелите непри-
ятели, вместо да се радвате на колеги-
ална подкрепа. Кипите от сили и сте 
склонни да се натоварвате с непосил-
ни задължения, само защото са дохо-
доносни. Завършвайте задачите си, не 
се разпилявайте в няколко начинания 
едновременно, защото очакванията 

ви за добро заплащане при забавяне 
ще си останат само мечти. Не проя-
вявайте съжаление към хора, които 
ви искат заем, дори ако са ви родни-
ни, защото няма да ви върнат пари-
те. Въпреки добрите приходи в края 
на годината не бъдете разточителни, 
за да имате достатъчно пари за праз-
ниците в края на годината, както и за 
зимната ви ваканция, която ви носи 
спокойствие. Здравето ви е стабилно, 
но предупреждавам: заради преумора 
е възможно да се наложи да си вземе-
те болничен. Бъдете отговорни към 
семейните си задължения, съхранете 
хармонията в отношенията си и не се 
опитвайте да властвате над близките 
си, за да не се почувстват засегнати. 
Охладнелите семейни отношения ще 
се отразят на качеството на вашата ра-
бота.

ГлиГанъТ В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1947, 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007, 2019, 2031.
Ако сте родени в година на Глигана, 
се подгответе за трудна година на Во-
дния тигър, но ако сте честни пред 
себе си, ще осъзнаете, че трудностите 
са следствие от ваши действия. Осъз-
наването на този факт ще ви успокои, 
за да не се притеснявате от промените 
и бързо да се приспособите към тях. 
От началото на годината се заемете 
с изостаналите задачи от миналата 
година, а те не са малко и са доходо-
носни. През пролетта сте натоварени 
с нови задачи, които няма как да от-
кажете. Трудно ще съвместите стари-
те с новите си отговорности, но ако 
успеете, а вас работа не ви плаши, 
ще заслужите публично признание, 
отлични приходи и ще получите по-
мощта на вашите колеги, партньори, 
близки. Съветът ми е да не прахосва-
те парите си, колкото и да сте спес-
товни по природа, защото може да 
се наложи да приключите с кредит, 
който сте взели преди години и вече 
ви тежи, но все отлагахте да уредите 
този проблем. Доверчиви сте повече 
от безопасното, мълчете, не говорете 
за плановете си. Здравето ви е неста-
билно заради липсата на почивка. В 
личните ви отношения проблемите 
са заради странична намеса, но лесно 
ще ги преодолеете.

ПлъХъТ В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020, 2032.
За вас, родените в година на Плъха, 
годината на Водния тигър е промен-
лива и изпълнена с неочакваности. 
От вас се иска да бъдете търпеливи, 
спокойни, с потисната импулсивност 
и умеещи да надмогвате трудностите 
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без притеснение или самовменени 
страхове. Стремите се към стабилност 
в служебните отношения, но сте заяд-
ливи и агресивно напористи, когато 
налагате мнението си. Контролирайте 
се, защото ще се изпокарате с всички. 
Начинанията са нежелателни, ако са 
рисковани или моментно хрумване. 
Всичко, което планирате, се поста-
райте да е със срок на завършване в 
рамките на годината. Работа няма да 
ви липсва, но и умората няма да ви е 
малко. Съветът ми е да планирате го-
дината така, че да не се натоварвате 
и да имате време за почивка. Вашите 
колеги се опитват да ви принудят да 
се заемете и с техните задължения. Не 
сте съгласни с отговорностите, които 
се налага да поемете, защото проти-
воречат на вашия морален кодекс и се 
разминават с житейската ви филосо-
фия. Не забравяйте да защитавате ин-
тересите си. Здравето ви е стабилно, 
особено ако често пътувате зад гра-
ница. В личните и интимните ви от-
ношения не се очертават разправии и 
проблеми, но не е изключено да пре-
кратите отношенията си с некоректни 
ваши роднини.

ВОлъТ (БиВОлъТ)  
В ГОДинаТа на ТиГъРа
Години: 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009, 2021, 2033. 
Вие, родените в година на Вола, се 
подгответе за трудности, негативни 
емоции, неочаквани промени, които 
няма да ви харесат и ще изнервят спо-
койното ви битие в годината на Во-
дния тигър. Вървете бавно и концен-
трирано по пътя си. Не се засилвайте 
устремно към нито една от целите, 
които сте си поставили, за да избегне-
те падането и нежеланата възможност 
да започвате пак и пак всичко отна-
чало, при това с финансови загуби. 
Спокойствието, тактът и търпението 
са ваши добри помощници. Вместо 
да се ядосвате, че големите начинания 
са ви забранени през годината, завър-
шете изостаналите задачи и стабили-
зирайте постигнатото, отношенията 
си и вашите обществени позиции. 
Нежеланието на вашите колеги или 
партньори да ви подкрепят не ви пре-
чи да вървите уверено по пътя си и в 
средата на годината изненадващо ще 
установите, че те неусетно са започ-
нали да ви дават мълчаливата си под-
крепа, от която вече не се нуждаете. 
Резултатите от постигнатото ще ви за-
радват в края на годината, а приходите 
ще са достатъчна награда за усилията 
ви. Здравето ви е стабилно. Семейни-
те ви отношения са хармонични, ако 
не пропускате да обграждате с внима-
ние близките си.  nnDnn

ОВенъТ В ГОДина-
Та на ТиГъРа
Родените в Овен и 
в година на Тигъра 
ще се радват на гра-
дивна 2022 година, 
изпълнена с нови 

перспективи. Големите проблеми ги 
заобикалят, стрес и сърдечна болка 
ще изживяват единствено на поле-
то на любовта, но ако не са прека-
лено напористи, и в тази сфера ще 
е спокойно. Сили имат в излишък, 
ако следват неотклонно целите си и 
са наясно какво искат да постигнат, 
успехът ще е техен спътник през го-
дината.

Останалите представители на 
Овен да довеждат докрай всичко, ко-
ето започнат. Начинанията им оси-
гуряват впечатляващи финансови 
постъпления и шанс не само да пре-
успяват, а да започнат собствен биз-
нес или да разширят съществуващия. 
Важно е да помнят, че дори в дребо-
лиите трябва да са точни и почтени в 
думи и дела през 2022 година. Всеки 
опит да постигат целите си с измама 
обещава провал на всичко планира-
но и вместо на върха ще се озоват в 
пропастта, при това неусетно и без 
да могат да направят обрат. Пробле-
мите в семейството са преодолими, 
стига отношенията да не са достигна-
ли точката на омразата. В такъв слу-
чай – по-добре развод. Несемейните, 
срещнали любовта в началото и до 
средата на годината, които са извън 
периодите си на Съдбовна забрана за 
брак, в края на годината може да съз-

дадат семейство. 

ТелецъТ В ГОДи-
наТа на ТиГъРа
Родените в Телец и 
в година на Тигъра 
са орисани през го-
дината на Черния 

воден тигър да живеят между спокой-
ствието и проблемите. Слава Богу, 
трудностите са временни и бързо 
преодолими със спокойствие и пра-
вилна реакция. Този е начинът да се 
изкачите на мечтания кариерен връх, 
който вече е на ръка разстояние. 

Останалите представители на 
Телец, както са амбициозни и вди-
гат до нереални висоти летвата на 

плановете, мечтите и желанията си, 
така неочаквано ги обзема леността 
и изоставят всичко доникъде или се 
разпиляват в множество начинания. 
Вниманието, отдадено на семейство-
то, им пести проблеми в личния жи-
вот, които пречат и на професионал-
ната им кариера. Черният воден тигър 
е подготвил през цялата година за 
Телеца много интересни и значими 
начинания, към чиято организация 
обаче трябва да се върви спокойно, 
без напрежение. През зимата е време 
за почивка, отмора сред домашния 
уют, отхвърляне на забавени задъл-
жения, наслада от постиженията или 
терзания заради пропилените въз-
можности. Здравето ви е стабилно, 
ако избягвате преумората. Семейните 
ви отношения са хармонични. Несе-
мейните със стабилни партньорства 
са готови да създадат семейство, но 
нека не е през месец май.

БлизнациТе В 
ГОДинаТа  
на ТиГъРа
Черният воден ти-
гър ще помогне на 
вас, Близнаци, роде-
ни в година на Ти-
гъра, да осъзнаете 

грешките си, да се самоанализирате, 
да работите върху себе си, да преста-
нете да се разпилявате и да не разчи-
тате само на късмета си. Предстои ви 
година на самота, ограничения, пре-
осмисляне на житейските ви цели и 
морални стойности.

Останалите представители на 
Близнаци е време да намерят воля 
за промяна. Годината ви обещава 
възход и щастливи бъднини, но ако 
продължите да гоните ветровете или 
да тичате срещу тях, нищо добро не 
ви очаква. Изборът е ваш. Първата 
половина на годината е сравнител-
но спокойна. Напрежението се ус-
покоява и сами избирате посоката, 
в която да тръгнете. Наложете си са-
моконтрол и ще разкриете целия си 
потенциал. Попълнете празнотите в 
знанията си, не допускайте да ви спо-
хожда често преумората. Включвайте 
се само в занимания, които форми-
рат вашето бъдещо развитие. Внима-
вайте на какви хора се доверявате, за 
да не се окажете сред измамници и 
лицемери, които да ви донесат фи-

Зодиакалните знаци в 
годината на Тигъра
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нансови загуби. От вашите правилни 
действия зависи да избегнете застоя, 
да сте здрави и щастливи и в лични-
те отношения. Семейните са склон-
ни не само към флиртове, но и към 
изневери. Необвързаните имат шан-
са да срещнат своята половинка.

РакъТ В ГОДинаТа 
на ТиГъРа
За родените в Рак и 
в година на Тигъра 
настоящата година 
на Черния воден 
тигър е градивна, 

възходяща, обещава ви повишение 
в службата, подобряване на финан-
совото ви състояние. От вас се иска 
да сте трудолюбиви, целеустремени, 
спокойни, търпеливи, отговорни, все 
познати ви качества. Даром нищо 
няма да получите.

Останалите представители на Рак 
е добре да помните, че ако сте егоис-
ти и не проявявате щедрост, а искате 
да имате и това, което не ви принад-
лежи, няма да сте галеници на Съдба-
та и Кармата и чрез страдание ще се 
наложи да преосмислите своето по-
ведение, цели, намерения. Не бива да 
забравяте, че както винаги в живота 
ви ще се редуват добри и проблем-
ни дни, което не е повод за отчаяние, 
нито причина да затънете в безпо-
койство и депресия. Ще се справяте 
с трудностите, ако сте готови да се 
приспособите към неочакваностите, 
които ви поднася Съдбата. През про-
летта и началото на лятото много ще 
работите, а успехът ще е със смелите 
и решителните, които не се спират 
пред препятствията. Здравето ви е 
стабилно. При мнозина от семейни-
те отношенията с брачния им парт-
ньор са подложени на изпитание.

лъВъТ В ГОДина-
Та на ТиГъРа
През годината на 
Черния воден тигър 
успехът заслужено 
ще съпътства роде-
ните в Лъв и в годи-

на Тигъра. Дейни и отговорни, ще се 
радвате на заслужени приходи, при-
знание и амбицирани ще работите 
още повече. Откриете ли новата си 
посока, тръгнете към неочакваното 
и ще се радвате на постижения, спо-
койствие и хармония. Предупрежда-
вам ви, заслепени от постигнатото в 
началото на годината, е възможно да 
сбъркате и да изберете грешен вмес-
то верния път и тогава успехът ще ви 
подмине.

Останалите представители на 
Лъв няма да скучаете заради липсата 
на развлечения. Колкото повече ра-
ботите, толкова повече ще ги имате. 
Не пренебрегвайте запознанства-
та, защото чрез някои от новите си 
познати ще творите бъдещето си. 
Неприятно, но ще се наложи да пре-
кратите отношенията си с ваши не-
почтени партньори и познати, кол-
кото и да са ви полезни в работата. 
Есента ще ви натовари с важни за вас 
отговорности, но не пренебрегвайте 
почивката. Здравето ви е променливо 
заради страховете ви, че пропускате 
нещо важ¬но. През тази година не-
семейните ще се влюбят безумно, но 
внимавайте да не се окаже, че не сте 
срещнали подходящата половинка. 
Водният тигър няма да ви подкрепи 
да съхраните чувствата си, ако след 
време ще бъдете нещастни.

ДеВаТа В ГОДина-
Та на ТиГъРа
Родените в Дева и 
в година на Тигъ-
ра, както винаги се 
стремите към целта 
по дипломатичен 

начин, с разум, мъдрост и търпение. 
През тази година обаче Водният ти-
гър ви налага да се промените, да ста-
нете тихи, тайнствени, притворни и 
така да браните интересите си, защо-
то осъзнавате, че успяват наглеците, 
а вие не бива да изоставате, разбира 
се, като не изпадате в морални тер-
зания. 

Останалите представители на 
Дева се опитайте да се влеете в на-
ложената ви нова посока, за да ус-
пеете сами или чрез познати да 
постигнете целите си. Приспосо-
бите ли се към новото, годината ви 
обещава да е спокойна и без съсип-
ващи ви професионални и здраво-
словни безпокойства. Пуснете се по 
течението, стабилизирайте стари, 
създайте нови отношения. Вие, пер-
фекционистите и почитателите на 
рационалното в живота, може нео-
чаквано да се окажете привлечени 
от психологията. Участието ви във 
всички професионални събития е 
задължително. Искат ли ви подкре-
па или съвет, не ги отказвайте, за да 
се обградите с хора, които ви ценят 
и ви се доверяват. Не допускайте 
интимна връзка само заради нечий 
чар и красива външност. Опознайте 
душата на човека, обсебил чувствата 
ви, за да си спестите неприятности 
и любовта неочаквано да се превър-
не в омраза. 

ВезниТе В ГОДина-
Та на ТиГъРа
Годината на Водния 
тигър напълно ли-
шава от късмет и по-
зитивни случайности 

Везните, родени в година на Тигъра. 
Всичко, което ви се случва или по-
стигате, зависи от вашето поведение, 
желание, отговорност, подходящи 
или незаслужено обидни думи, рабо-
та или мързел, поставени цели или 
хаотично битие. Само от вас зависи 
дали ще достигнете до висини, за ка-
квито и не сте мечтали, или ще живе-
ете в сивота и несполуки.

Останалите представители на 
Везни в началото на годината са 
пасивни и доволни, че нямат много 
работа. През пролетта господар им е 
емоцията. Ще са влюбени, разлюбе-
ни, но е възможно и заради непре-
мерени думи да останат безработни. 
През лятото са претоварени от рабо-
та, забравили почивката. Съветвам ги 
да отделят време за отпуска, за да имат 
сили и желание за работа до края на 
годината. Склонни са да се разпи-
ляват в различни занимания, които 
няма да ги зарадват с успех, нито с 
признание. Както са пестеливи, така 
и ще прахосват парите си, без да си 
правят финансов разчет. Току-виж в 
края на годината са затънали в дълго-
ве. Тези от вас, които са самотни, ще 
бъдат чаровни и гальовни, готови да 
се влюбят, но това не е достатъчно, 
за да сте щастливи. Вслушвайте се в 
гласа на сърцето си, но и в този на 
разума си.

скОРПиОнъТ В ГО-
ДинаТа на ТиГъРа
Годината на Водния 
тигър позволява на 
родените в Скорпи-
он и в година на Ти-
гъра да си поставят 

глобални цели и да ги осъществят. 
Ще заслужат промяната към по-до-
бро, ако мислят в перспектива, с да-
лечни планове, а не само за деня или 
месеца. 

Останалите представители на 
Скорпион не забравяйте, че вашето 
упорство, дори инат в работата ще 
ви създаде неприятели, които ще ви 
притесняват с наглите си нападки и с 
искания, на които нямат право. Труд-
но могат да ви навредят, което до-
пълнително ги озлобява. Не бива да 
се престаравате и да допускате преу-
мора, защото в края на годината ще 
се окажете без сили и с проблемно 
здраве, забравите ли почивката през 
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лятото. Желанието ви да сте самос-
тоятелни и без делови обвързаности 
е причината да прекратите отноше-
нията си с хора, които не ви помагат 
или са ви предали. Въпреки че дейст-
вията ви ще са болезнени и неприят-
ни, в един момент осъзнавате, че сте 
взели правилното решение. От вас 
зависи да ви повишат, да създадете 
успешен собствен бизнес или да раз-
ширите съществуващия. Ако прене-
брегнете заради работата бликнала 
любов, душевните страдания ще ви 
тормозят дълго. В средата на година-
та ще се влюбите и ще задълбочите 
връзката си, но няма да сте готови за 
сериозни обещания. Нужно ви е вре-
ме, за да сте сигурни в чувствата си и 
че са споделени. 

сТРелецъТ В ГО-
ДинаТа на ТиГъРа
Годината на Водния 
тигър обещава на 
родените в Стрелец 
и в година на Тигъ-
ра да постигнат мно-

го, да градят и съзидават, ако сами не 
предизвикат провала си. Овладейте 
своята импулсивност, не допускайте 
обидни думи, когато критикувате, за-
щото ще си спечелите враг с възмож-
ности много да ви мъсти. 

Останалите представители на 
Стрелец съветвам да насочват енер-
гията си в работа, да бъдат отговор-
ни и последователни в начинанията 
си, за да не хлътнат във финансови 
загуби или да ги причинят на дело-
вите си партньори. Спазите ли тези 
изисквания, ще изживеете стабилна 
и спокойна 2022 година. Ще оста-
нете разочаровани, ако се хвърли-
те в големи инвестиции и очаквате 
бързи приходи. Вашата активност 
и стремеж към обогатяване на зна-
нията не се харесват на околните 
и постоянно ще се намира някой, 
който да ви унижава. Планирайте 
задачите, които ще са повече от оч-
акваното, така че да няма провали. 
При необходимост помолете семей-
ството си да ви помогне. Влюбите 
ли се, не бързайте с предложението 
за брак, а ако сте семейни, трудно 
ще запазите новите си чувства в тай-
на от брачния си партньор. Не бър-
зайте да мис¬лите за развод. От вас 
зависи дали ще пропилеете година-
та в хаотична разпиляност, загуба на 
пари и проблемно здраве, или ще я 
приключите удовлетворени от по-
стигнатото.

кОзиРОГъТ В ГО-
ДинаТа на ТиГъРа
За Козирозите, ро-
дени в година на 
Тигъра, настоящата 
година на Водния 
тигър е кръстопът за 

бъдещето. Единият път е на рутината 
и познатото статукво, без изявена пол-
за, но и без сериозни вреди. Вторият 
път изисква от тях да променят изцяло 
мисловните си канони в професио-
нално отношение. Дейни са, работят 
до изнемога и себеотдаване, но стари-
те им похвати, шаблони, методи на ра-
бота вече са безполезни и не водят към 
нови висоти на кариерно израстване.

Останалите представители на 
Козирога не бива да се изненадвате, 
ако при важни промени се опитват 
да ви избутват настрани и да пречат 
на кариерата ви. Изпитания и труд-
ности няма да липсват и ще се нала-
га да променяте ритъма си на живот. 
Бъдете сдържани и умерени. Така ще 
успявате да взимате правилните реше-
ния и да се изкачите още по-високо 
в професионалната йерархия. Прека-
лено сте ревниви. Изпиват ви силите 
завистта и самоизяждащата ви агре-
сия, имате трудности в общуването. 
Неочаквани препятствия ще ви вадят 
от равновесие, но бързо ще го възста-
новявате. В чувствата също сте неста-
билни заради страх да се лишите от 
свободата си, ако сте несемейни. На 
създалите семейство ще кажа, че имат 
поведение, заради което близките им 
се съмняват в техните чувства.

ВОДОлеяТ В ГОДи-
наТа на ТиГъРа
Годината на Водния 
тигър позволява на 
вас, Водолеите, ро-
дени в година на 
Тигъра, да тръгне-

те в неочаквана посока на кариерен 
възход. Предложението може да ви 
изненада толкова, че да си вземете 
отпуска да го обмислите, но помнете 
– Вселената е избрала вместо вас и 
ви подтиква към правилните реше-
ния, към по-добрия начин на живот 
и себеосъществяване. 

Останалите представители на Во-
долей са объркани от неочакваните 
промени. Помнете, че само от вас 
зависи бързо да повярвате в себе си 
и да тръгнете без колебание напред. 
Водният тигър ви помага да възпри-
емате промените спокойно и засил-
ва вашия оптимизъм, благодарение 

на което гледате и на изпитанията с 
любопитство, а не със страх и при-
теснение. Материалното ви състо-
яние се подобрява. Осъществявате 
новите си смели идеи. Радвате се на 
позитивна промяна в отношения-
та, на хармония в личния живот, на 
творчески постижения. Вслушвайте 
се в гласа на интуицията си и не се 
колебайте да следвате съветите є. На-
ложете си търпение и прозорливост, 
за да избегнете грешки, които ще ви 
губят времето, докато ги поправите. 
Ако изпитате желание да смените 
работата си или се налага да уволня-
вате служители, действайте без ко-
лебание. Здравето ви е стабилно. В 
личните ви отношения царуват хар-
мония и разбирателство.

РиБиТе В ГОДина-
Та на ТиГъРа
Представителите на 
Риби, родени в го-
дина на Тигъра, да 
бъдат наясно, че в 
годината на Водния 

тигър заради присъщата им меку-
шавост и податливост на влияние са 
склонни сами да си създадат планина 
от проблеми във всяко отношение. 
Годината им поднася множество до-
бри възможности, но заради липсата 
на борбеност и тънките сметчици, 
които си правят винаги, ще се лишат 
от заслуженото. 

Останалите представители на 
Риби помнете, че от вас зависи да сте 
борбени, тази е повелята на годината. 
Иначе ще ви смажат и лишат от раз-
витие. Време е да изберете дали ще 
гоните сбъдването на вашите мечти, 
или ще изпълнявате исканията на 
околните. Което и да изберете, се 
засилва вашата отговорност и реши-
мост, но не винаги във ваша полза. 
След лятото се отдайте на себеанализ 
и интелектуално израстване, помис-
лете и дали да приемете предложе-
нието за нова, по-висока длъжност. 
Бъдете предпазливи, за да избегнете 
финансовите загуби. Плановете ви 
са величави, но реалностите бързо 
ще ви приземят, за да ви предпазят 
от грандиозни провали. Здравето ви 
е лабилно заради отказа ви да чуете 
полезните съвети и желанието да 
спорите, докато си създадете враго-
ве. В личния живот сте активни и ще 
спечелите сърцето на желан човек. 
Семейните да не изневеряват, защо-
то самотата, когато истината стане 
достояние на партньора им, ги побо-
лява. nnDnn
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