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Първа корица:  Филип Буков - носителят на наградата “Андрей Баташов” за 2021 година
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Високоуважаеми Братя и Сестри,Високоуважаеми Братя и Сестри,
Многоуважаеми Братя и Сестри, Многоуважаеми Братя и Сестри, 
Благородни Братя и Сестри,Благородни Братя и Сестри,

Уважаеми Постуланти, съмишленици, Уважаеми Постуланти, съмишленици, 
симпатизанти и последователисимпатизанти и последователи

тът се превърна в демонстрация на братското единство 
не само на Тамплиерите от България, но и на Братята и 
Сестрите от целия свят. Преди започването му открихме 
и осветихме подарената от нашия Брат - скулптур Проф. 
Милан Андреев творба ,,Светия Граал и Божията проми-
съл” в специално създадената за целта градина за деца 
със специални потребности ,,Храм под звездите”.

България навлезе в поредната вълна на Корона вируса 
и това изключително затруднява всички граждански ор-
ганизации, включително и нашия Орден. Това неминуе-
мо ще се отрази на качеството на организацията и интен-
зивността на нашите събирания и ритуали, но ползвайки 
опита от миналата година смятам, че ще завършим 2021 
година с чест и достойно изпълнили предначертаните 
планове. Предстоят три месеца до края на годината, в ко-
ито трябва максимално да усвоим възможностите, които 
ни се предоставят от закона и медицинските разпоредби, 
за да консолидираме отделните Командерии и приоб-
щим към нас нови попълнения на Ордена. Рицарите и 
Дамите от Велик Приорат България са преминали през 
различни изпитания и нямам съмнение, че и този път ще 
защитим дадената клетва за вярност и ще издигнем още 
по-високо авторитета на Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим.
 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

Отминаха летните дни изпълнени с радостни миго-
ве, желание за почивка и повече време отделено 
за семейството. След повече от 22 месеца отлагане 

Велик Приорат България проведе своя пореден XXX Кон-
вент. Присъстваха делегации от В. П. Сърбия, В. П. Русия, 
Приорат С. Македония, получихме поздравителни писма 
от В. П. САЩ, В. П .Канада, В. П. Аржентина, В. П. Ан-
глия, В. П. Германия, В. П. Австрия, В. П. Франция, В. П. 
Украйна, В. П. Гърция и други братски структури. Конвен-
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На 21 август в София в Тамплиерския комплекс “Клуб 2008” след 
дълго отлагане заради пандемията се проведе XXX Конвент на 
Велик Приорат България. Една много емоционална среща след 

дългата раздяла, на която:
- бяха удостоени с награди най-активните членове на Великия Пиорат;
- бяха повдигнати в степен Рицари и Дами; 
- беше връчен плакет за признание на Командерия на годината 2020;
- бяха създадени две нови Командерии в състава на Велик Приорат Бълга-
рия и бяха въведени в длъжност нови Командери на три Командерии;
- беше изпълнена Голяма Тамплиерска благословия по случай XIII го-
дишнина от признаването на Велик Приорат България за пълноправен 
член на OSMTH; 
- беше връчена наградата ,,Андрей Баташов” за талантлив млад актьор с 
изявени християнски добродетели на Филип Буков;
- Н.Пр. генерал-майор, академик Румен Ралчев, GCTJ, SMTH встъпи в 
своя нов мандат като Велик Приор.

На Конвента присъстваха скъпи гости от братските Велики Приорати 
на Сърбия, Русия и Украйна. Естествено сред нас бяха представители и на 
менторската ни общност в Република Северна Македония. Всички гости 
получиха паметен плакет за XXX Конвент на Велик Приорат България.

Празничната атмосфера се пренесе на братската агапа. Тържеството 
беше завърши с торта и заря. nnDnn

XXX Конвент на 
Велик Приорат 
България
XIII години от признаването 
на Велик Приорат България за 
пълноправен член на OSMTH

��������	 ������	 |  ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ



ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ  ||  ��������	������	

ñåïòåìâðè 2021 ã. • 7ñåïòåìâðè 2021 ã. • 7  



�������	 ||  ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ��������	 ������	 |  ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

8 •   2021 ã.



ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ  ||  ��������	������	

ñåïòåìâðè 2021 ã. • 9ñåïòåìâðè 2021 ã. • 9  



�������	 ||  ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ��������	 ������	 |  ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

10 •   ñåïòåìâðè 2021 ã.



ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ  ||  ��������	������	

ñåïòåìâðè 2021 ã. • 11



12 •   ñåïòåìâðè 2021 ã.

��������	 ������	 ||  ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

▲  Владимир Николаевский, пълномощник 
на Велик Приорат България при Велик 
Приорат Русия

▲  Брат Зоран Радоман, Велик Канцлер на 
Велик Приорат Сърбия
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◄  Великият Приор 
на Велик Приорат 
Сърбия Драгутин 
Загорац

◄  Ръководителят на 
делегацията на 
Велик Приорат 
Русия и Велик 
Секретар Владимир 
Красногорский

◄  Приорът на 
Приорат Северна 
Македония Антон 
Кайтази
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На 21 август вече ще отбе-
лязване рожден ден на 
две Командерии на Велик 

Приорат България - Командерия 028 
“Света Богородица” в гр. Хасково 
и Командерия 029 “Свети Пророк 
Илия” в гр. Казанлък. След изпълне-
ните по време на Конвента ритуали 
по повдигане в степен Рицар/Дама 
Командер на храма, бяха въведени 
в длъжност новите Командери: - на 
Командерия 028 “Света Богородица” 
в гр. Хасково Сестра Златка Госпо-
динова, DCTJ, - на Командерия 029 
“Свети Пророк Илия” в гр. Казан-
лък, Брат Йордан Гечев, KCTJ и на 
Командерия 006 "Цар Калоян", гр. 
Варна, Брат Руслан Войнов, KCTJ. 
Поста Командер на Командерия 009 
“Свети Игнатий Старозагорски” зае 
Брат Драгомир Петков, KCTJ. Жела-
ем “на добър час” на рождениците и 
на новите Командери!  nnDnn 
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Създадохме Командерии 
028 „Света Богородица“, гр. Хасково и 
029 „Свети Пророк Илия“, гр. Казанлък
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Командерия 002 „Св. Иван Рилски“ гр. София получи 
плакет и сертификат за признание за постигнати най-
добри резултати през 2020 г. и принос за повишаване на 
авторитета на Ордена в България. Наградата бе връчена 
от Н.Пр. Великия Приор генерал-майор, академик Румен 
Ролчев, GCTJ, CMTH на Командер Борис Димитров, 
KCTJ. nnDnn

Плакет и сертификат 
за признание 
„Командерия на годината 2020“

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ  ||  ��������	������	
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Филип Буков е много млад български театрален 
и филмов актьор и каскадьор. Роден е в София. 
Завършва Национална гимназия за древни ези-

ци и култури, а след това „Философия“ в Софийския 
университет.

През 2020 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 
в последния клас на проф. Стефан Данаилов. В същата 
година завършва магистър „Лингвистика“ в Софийския 
университет. През 2017 г. Буков започва актьорската си 
кариера с постановката „Еквус“ в Младежкия театър „Ни-
колай Бинев“. Участва в двете дипломни представления 
на класа си в Академията, измежду които „Зверското си-
ньо“ и „Лодкарят“ от Театър НАТФИЗ, и „Братя Кара-
мазови“ в Народния театър „Иван Вазов“ в епизодична 
роля през 2019 г. Участвал е във студентски проекти и в 
няколко продукции като каскадьор в „Ню Бояна Филм 
Студиос”. Прави дебютната си роля в късометражния 
филм „Олимпийски надежди“ на режисьора Николай 
Урумов. Известен е с ролята си на доктор Владимир Хад-
жихристев във сериала „Откраднат живот“, по покана 
на Евтим Милошев. През 2021 г. играе един от главните 
роли в комедийния сериал „Татковци“, в ролята на Алекс, 
където си партнира с Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Па-
вел Иванов. 

Тържествената церемония по връчването на актьор-
ската награда „Андрей Баташов“ за 2021 година беше 
включена в програмата на ХХХ юбилеен Конвент на Ве-
лик Приорат България.

Високото отличие се връчва за четвърта поредна го-
дина на млади актьори, ненавършили 33-годишна въз-
раст, съчетаващи ярък талант и професионализъм, заявен 
значителен творчески потенциал и актьорски способно-
сти и за проявени християнски добродетели и морални 
качества съчетани с хуманни и благородни постъпки.

Актьорската награда в памет на рано напусналия ни 
Велик Церемониалмайстор на Велик Приорат България 
Андрей Баташов е учредена през 2018 г. от Велик При-
орат България. Като част от Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим – международна неправителствена 
организация, регистрирана в Женева, Швейцария,със 
специален консултативен статут към ООН, със свои по-
стоянни мисии в Ню Йорк, Виена и Женева, и утвърдена 
в изкуството на изграждане на мостове между религиите 
и разрешаването на конфликти, Велик Приорат Бълга-
рия е и инициатор на множество благотворителни каузи 
в областта на културата и изкуството. 

Досега носители на приза „Андрей Баташов“ са ак-
тьорите Владимир Зомбори (за 2018 г.), Йордан Ръсин 
(за 2019 г.) и Бойко Кръстанов (за2020 г).  nnDnn

Филип Буков получи наградата 
„Андрей Баташов“ за 2021 г.
на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – 
Велик Приорат България
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◄  С президента на Република 
България Румен Радев

▼  Лятна среща с 
Командерия 
“Цар Калоян”, Варна

▲  На откриването 
на изложбата на 
художничката 
Мариана Манева

СРЕЩИ НА ВЕЛКИЯ ПРИОРСРЕЩИ НА ВЕЛКИЯ ПРИОР  ||  ��������	������	
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◄  Лятна среща с Командерия 
“Свети Димитър”, Бургас

▲  С Велислав 
Минеков, 
министър на 
културата

▲    С брат Климент Атанасов, 
художник и колекционер

▲  С брат Димитър Рашков, 
художник и скулптор
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Това бе заглавието на съвместната изложба на младата художнич-
ка Надя Ардженио и преподавателя по изобразително изкуство 
и скулптор, Брат Николай Шекеров в Галерия 900. Изложбата 
е още една от поредицата активности за насърчаване на талант-
ливи млади творци и предоставянето на възможности за техни 
своевременни изяви от Велик Приорат България.  nnDnn

Учител и ученичка
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На 28 юли в художест-
вената галерия ,,Петко 
Задгорски” - Бургас, 

художникът - реставратор и 
Рицар на Ордена - Климент 
Атанасов показа част от своята 
неизчерпаема колекция от 
живопис, акварел, рисунки и 
графики от XVI - XX в. под 
заглавие ,,Брегове”. Присъства-
ха много ценители, колекцио-
нери, Рицари и Дами. Великият 
Приор Румен Ралчев, лично 
поднесе своите поздравления 
на Рицаря Климент Атанасов и 
му пожела по - често да радва 
своите почитатели с произведе-
ния от безценната си колекция. 
nnDnn

В град Пазарджик беше открит 
паметник на изключителния 
живописец Никола Манев, дело 
на ,,Рицар на годината 2020” 
проф. Георги Чапкънов. Нека 
бъде Светлина!  nnDnn

Една дълго отлагана и дълго чакана 
изложба на Спас Киричев и Маргарита 
Иванова по случай неговата 60-
годишнина в галерията на ул. 
“Шипка” 6  nnDnn
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Ескизно в цвят и форма
Изложба на Десислава Денева 
в Галерия 900

Една изложба на утвърдения творец д-р Десислава Денева след 
завръщането й от изолацията, причинена от световната панде-
мия. С кураторството на Брат д-р Николай Шекеров, KTJ бяха 
подредени творби от последните година и половина, които са 
творческо превъплъщение на причинените от действителността 
емоционални състояния на художничката. nnDnn
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ІХ Открит турнир 
по стрелба с пистолет 
на ВП България

На 25-ти септември се проведе IX открит турнир по стрелба с 
пистолет на Велик Приорат България. Традиционно турнирът 
събра на стрелбището Рицари, Дами, Постуланти и симпати-

занти, които премериха сили в дисциплината. Тази година ще отбеле-
жим участието на много млади хора, които поемат щафетата и естествено 
участието им се увенча с успех. Победители в турнира със забележителни 
резултати станаха в категория жени - Петя Маркова, а при мъжете - Ан-
дрей Ралчев. Победителите получиха купи и медали, а всички участници 
– грамоти. По традиция състезанието естествено премина в приятелска 
раздумка между единомишленици. Очакваме с нетърпение следващите 
постижения на победителите и извън този конкурс.  nnDnn



БОРИСЛАВ ДИОНИСИЕВ
Рицар на Храма

27.07.1947 г. –  06.09.2021 г.

С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че на 6 септември 2021 г. ни напусна на-
шият Брат Борислав Дионисиев КTJ, Рицар в Прецепторията на Великия Приор 
на Велик Приорат България. Освен журналист, прекрасен разказвач, икономист и 
успешен бизнесмен, той беше истински християнин и премина в редиците на не-
бесното христово войнство, за да продължи своята мисия – да служи на Господ.

Нека душата му почива в мир и вечната Светлина го озарява!

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

IN MEMORIUMIN MEMORIUM  ||  ��������	������	
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Събор на Командерия
005 „Сердика“

24.06.2021 г., гр. София

На 24.06.2021г. Командерия 
005 “Сердика” проведе вто-
рия си за годината самос-

тоятелен  ритуален събор в църквата 
“Свети Йоан Кръстител”, гр. София. 
Мероприятието бе уважено от Вели-
кия Приор на Велик Приорат Бълга-
рия Н. Пр. генерал-майор (о. р) акад. 
Румен Ралчев и Великите офицери 
Димитър Владимиров, GOTJ - На-
чалник кабинет на Великия Приор на 
Велик Приорат България, Рада Пан-
гелова, DGOTJ – Велик Офицер, от-
говарящ за връзките с Велик Приорат 
Русия и Велик Приорат Украйна, Ан-
тон Василев, KCTJ – Велик Одитор. 

Дневният ред на Събора включва-
ше отчет на Командера за дейността 
на  Командерията, прием на Посту-
ланти, доклад на тема за „Смисълът 
на човешкия живот в лоното на Там-
плиерското рицарство – Материално 
възнаграждение или лично удовлет-
ворение“ изнесен от д-р Людмил 
Пеев, KTJ и се събра  благотворител-
на лепта. 

Негово Превъзходителство гене-
рал майор (о. р.) акад. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH даде съвети и напът-
ствия към Командера, като отчете 
добрата работа на Командерията в 
организацията на съборните ритуали 
и като цяло, но подчерта, че трябва да 
се работи още по-активно от Рицари-
те, Дамите и Постулантите. Негово 
Превъзходителство отправи специ-
ален поздрав към присъстващите по 
случай празника Еньовден.  

С това съборът бе прекъснат и 
тържеството приключи с братска 
почерпка и неформални разговори. 
 nnDnn
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Събор на Командерия
001 „Св. Георги победоносец“

29.06.2021 г., гр. София

На 29.06.2021 г. Командерия 
“Св. Георги победоносец” от-
празнува своя XVII-ти рожден 

ден. Мероприятието беше уважено от 
Н. Пр. Великия Приор на ВПБ гене-
рал-майор, акад. Румен Ралчев, Великия 
Секретар Светозар Стефанов, GOTJ, 
Великия Арбитър Панчо Радев, GOTJ, 
Великия Офицер д-р Рада Пангелова, 
DGOTJ , Великия Офицер Димитър 
Владимиров, GOTJ, Командера на Ко-
мандерия “Св. Иван Рилски”, Борис 
Димитров, KCTJ, както и от Братя и 
Сестри от други Командерии на ВПБ. 
На Събора бяха изнесени два доклада 
с езотерична насоченост от Постулан-
тите д-р Валентина Кираджиева и Ве-
селка Тодорова, а също така беше взето 
решение за съвместна благотворителна 
дейност с Командерия “Св. София”. 

Вечерта завърши с празнична ага-
па край басейна на “Клуб 2008” и за-
дължителната за такива поводи торта. 
 nnDnn
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Събор на Командерия
002 „Св. Иван Рилски“

03.07.2021 г., Белоградчишки скали

На 03.07.2021 г, по случай 17-я 
си рожден ден, Командерия 
“Свети Иван Рилски” прове-

дохме изнесен Събор на светилището 
Царичин (Чечин) камък, част от зона-
та на Белоградчишките скали, място 
за посвещения и трансформация, с 
древно изображение на слънчевата 
система.

Беше приет нов Постулант. До-
клад за християнските храмове в ре-
гиона и тяхното сакрално позици-
ониране изнесе Постуланта Емил 
Цанков. Всеки от присъстващите по-
лучи свитък, с отбелязващ събитието 
текст и снимка.

След Събора се състоя Братска ага-
па, на която имахме удоволствието да 
наблюдаваме и опитаме ритуалното 
приготвяне на ястието “Бел Муж”, ко-

ето се приготвя от сирене, направено 
от мляко, издоено сутринта на Еньов 
ден. На следващия ден, празника на 
“Вси Български Светии” дарихме на 
Храм “Свето Възнесение Христово“, 
с. Прауджа, парична сума и книгата от 
библиотека на Велик Приорат Бълга-
рия “Българи светци”.

По същото време, по наша воля, 
бе дарена храна в Дом за деца, лише-
ни от родителски грижи “Надежда”, 
гр. Белоградчик. През трите дни на 
нашия престой посетихме няколко 
значими за човешката история мес-
та: пещера “Козарника” (с датирано 
и доказано най-старо човешко при-
съствие на Европейския континент), 
Пещерата на Слънцето (мистерията 
на връзката между Слънцето и Земя-
та), Съзвездие Плеяди (мегалитен ан-
самбъл) ...  nnDnn
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Съвместен Събор на
006 „Цар Калоян“ и
012 „Св. Димитър“  

13.08.2021 г., гр. Бургас

На 13.08.2021г. Командерия 
„Свети Димитър” гр. Бур-
гас съвместно с Командерия 

„Цар Калоян” гр. Варна проведоха 
Събор, в присъствието на 24 гости, 
Постуланти, рицари и дами. Почетни 
гости на Събора бяха Командерът на 
Храма, Драго Петков, от Старозагор-
ската Командерия „Св. Игнатий Ста-
розагорски” и епископ Марко, който 
се включи като Капелан.

Дневният ред беше изпълнени 
изцяло.Бяха приети трима Постулан-
ти.- Майкъл Георгиев Хайн и Игор 
Шатохин от варненската Командерия 
и Кристина Иванова, която се присъ-
едини към бургаската. Вечерта завър-
ши с братска Агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
009 „Св. Игнатий Старозагорски“

30.09.2021 г., гр. Стара Загора

На 30 септември (четвъртък) 
в Стара Загора се проведе 
Събор на Командерия ,,Св. 
Игнатий Старозагорски”. Ко-
мандер Д. П. направи отчет и 
въведе в длъжност своя екип. 
Присъства Н. Пр. Румен Рал-
чев, Велики офицери, Коман-
дери от Кърджали, Хасково 
и Казанлък. Вечерта завър-
ши с агапа, много тостове и 
приятелски разговори между 
Рицарите и Дамите.  nnDnn
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Събор на Командерия
015 „Св. Архангел Михаил“

01.10.2021 г., гр. София

Командерия ,,Св. Архангел 
Михаил” проведе Събор в Храм 
,,Св. Йоан Кръстител” на 1 
октомври.

Бяха приети 4 Постуланти 
и изслушани с голям интерес 2 
лектори. Присъства Н. Пр. ген. 
м- р (ор) Румен Ралчев и някол-
ко Велики офицери.  nnDnn
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На 28 юли в Бургас се състоя традици-
онната годишна среща на Великия 
Приор Румен Ралчев с Рицарите 

и Дамите от Командерия ,,Св. Димитър”. 
Командерът Пламен Русев, KCTJ запозна Не-
гово Превъзходителство със състоянието на 
организацията и как тя се справя с предизви-
кателствата, които наложи епидемилогичната 
обстановка в региона. Беше направен отчет за 
активността на Рицарите и Дамите през изми-
налия период и презентиран план за дей-
ността на Командерията до края на годината. 
Великият Приор запозна присъстващите с 
детайли от живота на Ордена в България и по 
света, като посочи по-важните мероприятия 
и инициативи. Вечерта завърши с братска 
агапа.  nnDnn

ККолко важно е за нас да 
държим на думата си, да 
ни се има доверие, да пра-

вим нещата, които казваме, че ще 
направим и да се стремим да  бъ-
дем почтени!  

Командерия „Света София“ 
даде обещание за ежемесечна 
инициатива за дарение на хра-
нителнипродукти  към защитени 
жилища „Светлиназа нас“, „Бъ-
деще за нас“ и преходно жилище 
„Делфини“, където живеят мла-
дежи идевойки със специални 
потребности. 

Към инициативата се включи-
ха и Командерии  „Княз Борис I“ 
и  „Свети Георги Победоносец“. 
Командериите, като неделима 
част от Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим - Велик 
ПриоратБългария осигуриха за 
пореден месец хранителни про-
дукти, липсващи в домовете. Бог 
напред и ние след него! nnDnn
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Годишна среща край морето

Инициатива за дарение 
на три Командерии
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По случай откриването на Но-
вата учебна година, по ини-
циатива на Командерия 006 

„Цар Калоян”-Варна, на първоклас-
ниците от Iа, Iб и Iв класове от НУ 
„Васил Левски” – Варна, бяха пода-
рени 3 дръвчета (сребърен аризонски 
кипарис). Ръководителите и децата, 
обещаха да се грижат за тях и да ги 
предадат за отглеждане на следващи-
те първолаци догодина. Засаждането, 
ще е следващата седмица, на отделна 
церемония.  nnDnn

Командерия 006 „Цар Калоян“ откри 
новата учебна година с идея

Терапевтична градина 
„Храм под Звездите“

За децата с увреждания и специфич-
ни потребности, общуването с рас-
тения и контакта с природата пред-

ставлява терапия за подобряване на важни 
за развитието им дейности и носи ползи 
за преодоляване на затрудненията, пред 
които са изправени. Терапиите с растения 
насърчават изпълнението на упражнения 
с ниска интензивност, с което подобряват 
двигателните умения, стимулират паметта, 
създават положителни социални взаимо-
действия с връзка с природата. Тwк децата 
могат да учат, да се трудят и да се грижат за 
растенията. Могат да извършват дейности, 
в пряк контакт и свързани с природата. 
Целогодишно може да се засаждат декора-
тивни храсти, цъфтящи и лечебни расте-
ния, под формата на терапия и обучение 
за природните закони и взаимовръзки. 
Командерия „Свети Иван Рилски“, част от 
Ордена на Рицарите Тамплиери на Йеру-
салим, Велик Приорат България и фонда-
ция „Ландшафт архитект Иван Мустаков“ 
развиха и реализираха изпълнението на 
терапевтичната градина „Храм под звез-
дите“, издържано в Тамплиерска и хрис-
тиянска символика. 9 на брой дръвчета, 
символизиращи първите рицари на Хра-
ма. 3 бели дървета, символизиращи Све-
тата троица. Преобладаващите цветове са 
бяло, червено и зелено. Пешеходната зона 
е под формата на Тамплиерски кръст. И 
още скрита символика за най-любознател-
ните… Градината е разположена в ком-
плекс „Клуб 2008“ срещу Тамплиерския 
храм „Свети Йоан Кръстител“. nnDnn
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Светът е под въздействието на 
разрушителната във всички ас-
пекти на живота пандемия от 

КОВИД-19 вече втора година и по-
следователните вълни продължават 
да нанасят своя отпечатък в живота на 
всички хора по света. Икономиките 
се затормозяват, човешкото отноше-
ние към света и живота се променя. 

Великият Приорат на България, 
признавайки важността на програ-
мата за устойчиво развитие на 21-ви 
век, отразена в програмата на ООН, 
предлага да се излезе със съвместна 
инициатива за формиране на коорди-
нирана позиция на OSMTH в подкре-
па на предложението на Световния 
икономически форум за възстановя-
ване на икономиката от пандемията 
COVID-19, известна като Голямото 
рестартиране.

Голямото рестартиране беше 
представено от Н. Пр. Принц Чарлз 
от Великобритания и директора на 
Световния икономически форум 
(СЕФ) Клаус Шваб през май 2020 г. 
Генералната му линия е да предостави 
на съществуващата в момента социал-
но-икономическа ситуация един по-
хуманистичен подход, който отговаря 
на стремежите на по-голямата част от 
населението на света. Инструментът 
за постигане на тази цел е: преориен-
тиране на глобалните корпорации от 
тясно насочени дейности за реализи-
ране на печалби към социално отго-
ворно предприемачество, което взе-
ма предвид екологичния компонент, 
включва възможно най -много хора в 
процеса на развитие, и което трябва 
да служи за задоволяване на техните 

нарастващи духовни и материални 
нужди.

Заслужава да се отбележи, че 
инициативата Great Reset (Голямото 
рестартиране) беше подкрепена от 
такива световни лидери като прези-
дента на САЩ Джоузеф Байдън, пре-
миерите на Канада Джъстин Трюдо 
и Великобритания Борис Джонсън, 
както и главният изпълнителен дирек-
тор на Световната банка Кристали-
на Георгиева. В допълнение, редица 
влиятелни обществени организации 
с нестопанска цел не само изразиха 
съгласието си с тази инициатива на 
Световния икономически форум, но 
и се присъединиха към общността, 
която допринася за популяризиране-
то на Голямото рестартиране. Също 
така, сред основните задачи на Голя-
мото рестартиране в социално-поли-
тическата сфера е реконструкцията и 
модернизацията на институциите на 
гражданското общество, които кон-
тролират както дейността на държа-
вата, така и търговските структури, 
въз основа на международното право 
и при стриктно спазване на правата и 
свободите на човека.

Основната линия на Голямото 
рестартиране е да се преориентира 
дейността на глобалните корпорации 
от печалба към социално отговорно 
предприемачество, което отчита еко-
логичния компонент, като включва 
възможно най -много хора в процеса 
на развитие - т.нар. Капитализъм на 
заинтересованите страни. Идеологи-
ческата основа за този процес е из-
ложена в манифеста от Давос - 2020 
която бележи началото на четвъртата 

индустриална революция. 

Неправителствените организации 
участват в работата на Световния ико-
номически форум чрез участие в т. 
Нар. Глобални съвети за бъдещето. 
Съветите, чиято дейност е от значе-
ние за целите и задачите на OSMTH, 
включват следното: Съвет за глобал-
но бъдеще в Европа, Глобален съвет 
за бъдещето по геополитика, Съвет за 
глобално бъдеще по правата на чо-
века и Четвъртата индустриална ре-
волюция, Съвет за глобално бъдеще 
по хуманитарната система, Съвет за 
Глобално бъдеще на Русия, Съвет за 
глобално бъдеще на САЩ.

Световният Икономически Форум 
приканва неправителствените орга-
низации да участват в неговата мрежа, 
за да допринесат в следните области:

• Мисловно лидерство и управле-
ние на дневния ред

• Съвместно водене и домакин-
стване на проекти и инициативи

• Създаване на съдържание и пуб-
ликации

• Стипендии и специализации
• Разбиране и учене чрез стратеги-

ческо разузнаване и партньорства
• Свързване и ангажиране чрез 

срещи (регионални, семинари, уеби-
нари) и TopLink

А. Целта на една компания е да ан-
гажира всички свои заинтересовани 
страни в споделено и устойчиво съз-
даване на стойност. При създаването 
на такава стойност една компания об-
служва не само своите акционери, но 
и всички свои заинтересовани стра-
ни - служители, клиенти, доставчи-

Инициатива на Велик 
Приорат България за 
възстановяване след кризата
причинена от разпространението на пандемията 
КОВИД-19, чрез присъединяване на OSMTH към 
идеята за Голямото рестартиране на икономиките

34 •   ñåïòåìâðè 2021 ã.



ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ  ||  ��������	������	

ци, местни общности и обществото 
като цяло. Най-добрият начин да се 
разберат и хармонизират различните 
интереси на всички заинтересовани 
страни е чрез споделен ангажимент 
към политики и решения, които ук-
репват дългосрочния просперитет на 
една компания.

„Ìàíèôåñòúò îò Äàâîñ“ 
ïðåäëàãà äåéñòâèÿ çà ïî 
-äîáúð âèä êàïèòàëèçúì â 
ìíîãî íàïðàâëåíèÿ:

Една компания обслужва своите клиен-
ти, като предоставя стойностно пред-
ложение, което най -добре отговаря на 
техните нужди. Компанията приема и 
поддържа лоялна конкуренция и рав-
нопоставени условия. Компанията има 
нулева толерантност към корупцията. 
Компанията запазва цифровата екоси-
стема, в която работи надеждно и е на-
деждна. Компанията прави клиентите 
напълно наясно с функционалността 
на своите продукти и услуги, включи-
телно неблагоприятни последици или 
отрицателни външни ефекти.

Една компания се отнася с дос-
тойнство и уважение към своите хора. 
Компанията почита разнообразието 
и се стреми към непрекъснато подо-
бряване на условията на труд и бла-
госъстоянието на служителите. В свят 
на бързи промени, една компания на-
сърчава продължаващата заетост чрез 
непрекъснато повишаване на квали-
фикацията и преквалификация.

Една компания счита своите дос-
тавчици за истински партньори в съз-
даването на стойност. Тя предоставя 
справедлив шанс на новите участни-
ци на пазара. Компанията интегрира 
зачитането на правата на човека в ця-
лата верига на доставки.

Една компания обслужва обще-
ството като цяло чрез своите дей-
ности, подкрепя общностите, в които 
работи, и плаща справедливия си дял 
от данъци. Тя гарантира безопасното, 
етично и ефективно използване на 
данните. Тя действа като управител на 
екологичната и материална вселена за 
бъдещите поколения. Тя съзнателно 
защитава нашата биосфера и защи-
тава кръговата, споделена и регене-
рираща икономика. Тя непрекъснато 
разширява границите на знания, ино-
вации и технологии, за да подобри 
благосъстоянието на хората.

Акционерното дружество предос-

тавя на своите акционери възвръща-
емост на инвестициите, която взема 
предвид понесените предприемаче-
ски рискове и необходимостта от не-
прекъснати иновации и устойчиви 
инвестиции. То носи отговорност за 
краткосрочното, средносрочното и 
дългосрочното създаване на стойност 
в търсене на устойчива възвръщае-
мост на акционерите, която не жертва 
бъдещето за настоящето.

Б. Акционерното дружество е 
нещо повече от икономическа едини-
ца, генерираща богатство. То изпълня-
ва човешките и обществени стремежи 
като част от по-широката социална 
система. Ефективността трябва да се 
измерва не само с възвръщаемостта за 
акционерите, но и с начина, по който 
тя постига своите екологични, соци-
ални и цели за добро управление. Из-
пълнителното възнаграждение трябва 
да отразява отговорността на заинте-
ресованите страни.

В. Компания, която има многона-
ционален обхват на дейност, не само 
обслужва всички онези заинтересова-
ни страни, които са пряко ангажира-
ни, но действа и като заинтересована 
страна - заедно с правителствата и 
гражданското общество - на нашето 
глобално бъдеще. Корпоративното 
глобално гражданство изисква една 
компания да използва основните си 
компетенции, предприемачеството, 
уменията и съответните ресурси в 
усилия за съвместна работа с други 
компании и заинтересовани страни за 
подобряване на състоянието на света.

Мрежата на Световния икономи-
чески форум от Съвети за глобалното 
бъдеще е най -голямата в света мрежа 
от заинтересовани страни с интер-
дисциплинарни знания, посветена на 
насърчаването на иновативното ми-
слене за оформяне на по-устойчиво, 
приобщаващо и устойчиво бъдеще.

Мрежата събира повече от 1000 от 
най-подходящите и знаещи лидери 
на мисълта от академичните среди, 
правителството, международните ор-
ганизации, бизнеса и гражданското 
общество, групирани в тематични 
съвети, базирани на експертни по-
знания. Това е общност само за по-
канени и членовете се номинират за 
едногодишен период.

Ìèñèÿ
Членовете на Съвета за глобално бъ-
деще предоставят стратегически про-

зрения, научни доказателства, насоки 
напред и мултидисциплинарно раз-
биране на основните въпроси, които 
ще оформят света след COVID чрез:

- Идентифициране и наблюде-
ние на най-новите тенденции, научни 
изследвания и гранични технологии 
със значителен потенциал за тран-
сформиране на общества, индустрии 
и региони

- Принос на техния опит и знания, 
споделяне на ключови уроци и разра-
ботване на иновативни идеи за „из-
граждане на по-добри“ инициативи 
на индустрията, регионалните плат-
форми и платформите за решения

- Предоставяне на вземащите ре-
шения от бизнеса и правителството 
мултидисциплинарно разбиране за 
стратегическите последици

- Задълбочаване на разбиране-
то за движещите сили и фактори на 
Четвъртата индустриална революция 
и как нововъзникващите технологии 
могат да бъдат използвани за решава-
не на глобални, регионални и индус-
триални проблеми

- Информиране за стратегически-
те инициативи на Световния иконо-
мически форум чрез предоставяне 
на обратна връзка относно посоката 
на съществуващите проекти, както и 
нови области на фокус

- Повишаване на обществената 
осведоменост за потенциалните пол-
зи и рискове, свързани с големите 
пробиви

Àíãàæèðàíå íà ÷ëåíîâåòå
Членовете на съвета участват редовно 
в онлайн взаимодействия и дейности 
на съвета чрез платформата TopLink 
на форума, имейли и редовни вирту-
ални срещи. Съветът представя своите 
резултати като част от текущите про-
екти, инициативи и срещи на Форума

Като се има предвид важната 
роля, която Суверенният Военен Ор-
ден на Йерусалимския Храм играе 
като НПО със специален консулта-
тивен статут към Икономическия и 
социален съвет на Организацията на 
обединените нации (ЕКОСОС), как-
то и отговорността на нашия Орден 
за осигуряване на свободната прак-
тика на традиционните християни 
религия, Велик Приорат България 
предложи OSMTH да подкрепя ини-
циативата за велико рестартиране 
и то вече е включено в програмата 
на Великия Магистрален съвет на 
OSMTH за Есен 2021, който ще се 
проведе отново онлайн и очакваме 
да се излезе с единодушно решение 
по въпроса.  nnDnn
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Áðàò Äèìèòúð Âëàäèìèðîâ, GOTJ 
Âåëèê Îôèöåð 

ООН септември 2021 г.

Ìèð è ñèãóðíîñò

Ðúêîâîäèòåëÿò íà ÎÎÍ ïðèçîâà 
äà ñå îñèãóðè ðàííî âëèçàíå â 
ñèëà íà Äîãîâîðà çà çàáðàíà íà 
ÿäðåíèòå îïèòè

Доброволното отказване от ядрени 
опити не е достатъчно. Трябва да се 
търси официалното влизане в сила 
на Договора, забраняващ подобни 
тестове. Това изисква осем държави 
да я ратифицират. С такъв призив 
ръководителя на ООН се обърна към 
участниците в конференцията, посве-
тена на тази тема. 

Договорът за всеобхватна забра-
на на ядрените опити (CTBT) е при-
ет през 1996 г. Към днешна дата 185 
държави са го подписали. 170 от тях 
са ратифицирали Договора, вклю-
чително три ядрени сили - Велико-
британия, Франция и Русия. Въпреки 
това, за да влезе в сила Договорът, е 
необходимо да бъде ратифициран от 
44 държави с ядрен потенциал. Това 
направиха 36 такива държави. От 
страните, включени в „списъка с 44“, 
Договорът все още не е ратифициран 
от осем държави - Египет, Израел, 
Индия, Иран, Китай, Северна Корея, 
Пакистан и САЩ. 

Той заяви, че забраната на ядрени 

опити е важна стъпка към освобож-
даването на света от ядрени оръжия. 
При липсата на тези осем ратифика-
ции, твърди Гутериш, международна-
та общност като цяло не е в състояние 
да се възползва от този важен инстру-
мент за колективна сигурност. 

„Повтарям апела си към тези дър-
жави да подпишат и ратифицират 
CTBT възможно най -скоро. Призо-
вавам и всички други държави, които 
все още не са подписали или рати-
фицирали Договора, да го направят 
незабавно “, подчерта ръководителят 
на ООН. 

„Прекалено дълго сме в това със-
тояние на несигурност“, каза той. 
„Никаква временна норма или мора-
ториум не могат да заменят правно 
обвързваща забрана“, добави гене-
ралният секретар. Той призова всич-
ки държави да действат в интерес на 
сигурността на целия свят.

 „Виждаме тревожни признаци за 
нова надпревара във въоръжаването. 
Около 14 000 ядрени оръжия са скла-
дирани по целия свят. Стотици от тях 
могат да бъдат изстреляни с натис-
кане на бутон “, предупреди шефът 
на ООН в съобщението си по повод 
Международния ден за премахване на 
ядрените оръжия, който се отбелязва 
ежегодно на 26 септември.  
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí 
Ðàäåâ ïðîèçíåñå ðå÷ íà 
ïðåäâàðèòåëåí çàïèñ ïðåä 
Îáùîòî ñúáðàíèå íà ÎÎÍ

Â Íþ Éîðê ñå ïðîâåäå 76-òà 
ñåñèÿ íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà 
ÎÎÍ.

Най-спешните задачи пред нас са: 
предотвратяване разпространението 
на кoрoнaвируc; възстановяването на 
световната икономика, на фона на на-
растващите икономически различия; 
измененията на климата и устойчи-
вото развитие; борбата c тероризма и 
трансграничната престъпност, както 
и за повишаване на кибeрcигурнocт-
тa”.

Това заяви българският президент 
Румен Радев в предварително записа-
ната cи реч пред Общото събрание 
на OOН.

“Ние подкрепяме задълбочаване-
то на стратегическите партньорства 
на Европейския съюз (EC) по целия 
свят, както и по-активното му ангажи-
ране c трети държави и регионални 
организации, увери той. Жизнено-
важно e всички да подкрепяме и да 
сме солидарни c най-уязвимите стра-
ни и хора по целия свят, под ръковод-
ството на OOН и Световната здравна 

организация. България споделя свои-
те излишни доставки на ваксини чрез 
механизмите на EC и на двустранна 
основа.

Той засегна в речта cи специално 
предизвикателствата пред мира и си-
гурността за България. Страната ни e 
загрижена ат ситуацията в Афганис-
тан, Близкия изток, продължаващата 
криза в Украйна. Като държава - член-
ка на EC България подкрепя ангажи-
мента да се работи c международни 
партньори по трайни решения за 
афганистанските бежанци. В знак на 
солидарност взехме решение да полу-
чим до 70 афганистански граждани, 
които са работили за мисии на Бъл-
гария, EC или НAТO, както и техните 
семейства.

Нека сега да се обърна към Близ-
кия изток. Осъждаме ракетните атаки 
срещу Израел. Дълбоко сме обезпо-
коени ат насилието в окупираната 
палестинска територия след смърто-
носната ескалация на насилие меж-
ду Израел и бойците в Газа по-рано 
тази година. Мирният процес няма 
алтернатива. Призоваваме и двете 
страни към сдържаност, въздържане 
ат провокации и преговори за мир. 
България оценява високо работата 
на Агенцията на OOН по въпросите 
на палестинците и ще продължа да я 
подкрепя както политически, така и 
финансово.

България продължава да призова-
ва за разрешаване на кризата в Украй-
на въз основа на пълно и цялостно 
прилагане на Минските споразуме-
ния.

В контекста на продължаващата 
пандемия трябва да гарантираме за-
читането на правата на човека, тъй 
като те са ат изключително значение 
за постигане на сигурност, проспе-
ритет и мир. Защитата на правата на 
децата е ключов приоритет на моята 
страна по отношение на правата на 
човека, като има силен акцент върху 
приобщаващото образование за деца 
c увреждания и процеса на дeинcтиту-
циoнaлизaцията им.

Освен това ние настояваме за ов-
ластяване на жените и момичетата, 
насърчаване на правата на хората c 
увреждания, както и борба c антисе-
митизма, иcлямoфoбия и речта на ом-
раза”, каза още Радев.

От най-високата световна трибуна 
българският държавен глава акцен-
тира върху необходимостта спешно 
да се ускори прогресът към постига-
нето на всички цели на устойчивото 
развитие свързани с изкореняването 
на бедността, по добро образование 
и здравеопазване за всички, борба с 
климатичните промени и постигане 
на траен мир и сигурност на плане-
тата.
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Дори умерената консумация на алко-
хол увеличава риска от рак, особено 
рак на устата, фаринкса, хранопрово-
да, дебелото черво и ректума, черния 
дроб, ларинкса и рака на гърдата при 
жените. Въпреки тази опасност евро-
пейците не бързат да се откажат от 
зависимостта си към алкохола. СЗО 
вижда изход в удвояването на данъци-
те върху алкохолните напитки.

Европейската служба на СЗО из-
числи, че увеличаването на акцизите 
върху алкохолните напитки ще по-
могне за предотвратяване на близо 
5000 смъртни случая от рак и 10700 
нови болести в региона всяка година.

Тези открития идват от ново про-
учване на СЗО „Моделиране на въз-
действието на по-високите данъци 
върху алкохола върху рака, свързан 
с алкохола“ в Европейския регион. 
Изследването е публикувано в The 
Lancet.

„През 2020 г. 4,8 милиона души са 
били диагностицирани с рак в Евро-
пейския регион на СЗО“, казва съав-
торът на изследването Карина Ферей-
ра-Борхес от Европейската служба на 
СЗО. Според нея европейският реги-
он е с най -високата заболеваемост от 
рак в света, подхранвана от пиянство. 

Експертите са уверени, че око-
ло 40 процента от случаите на рак в 
Европа могат да бъдат предотврате-
ни, включително чрез намаляване на 
консумацията на алкохол. А, за да се 
смекчи пристрастяването на хората 
към алкохолните напитки може да се 

дължи данъчно облагане. 

Те стигнаха до извода, че удвоява-
нето на съществуващите акцизи ще 
помогне на Обединеното кралство да 
предотврати повече от 1800 случая на 
заболяване и 680 смъртни случая. Със 
същата стратегия Русия би могла да 
предотврати 1400 случая и 725 смърт-
ни случая, а Германия 1250 случая и 
525 смъртни случая. 

Международната агенция за из-
следване на рака класифицира алко-
хола като първа група канцерогенни 
фактори. Експертите на агенцията 
са установили причинно -следствена 
връзка между употребата му и разви-
тието на рак на устната кухина, фа-
ринкса, хранопровода, дебелото чер-
во и ректума, черния дроб, ларинкса 
и рак на гърдата при жените.

Удвояването на сегашните акцизи 
върху алкохолните напитки, според 
лекарите, ще донесе максимална пол-
за в борбата срещу рака на гърдата 
при жените и рака на дебелото черво 
и ректума. Тази мярка ще спаси пове-
че от 1000 жени от смърт от рак на 
гърдата и 1700 жени и мъже от смърт 
от колоректален рак.

„Днес в много страни от Европей-
ския регион на СЗО, особено в Евро-
пейския съюз, настоящите данъчни 
ставки са много ниски. Ето защо СЗО 
/ Европа препоръчва повишаването 
на данъците върху алкохола като една 
от най -добрите мерки, които могат да 
имат голям ефект “, каза друг от автори-
те на изследването, Jergen Rem. nnDnn

Çäðàâåîïàçâàíå
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Свещеният образ в 
Православната църква

ä-ð Êðàñèìèð Äèìèòðîâ, KTJ
Êîìàíäåðèÿ „Ñâ. Åêàòåðèíà“, 
÷ëåí íà “Èíñòèòóò ïî ìåäèöèíà”, 
êúì “Òàìïëèåðñêà àêàäåìèÿ çà íàóêà, 
èçêóñòâî è êóëòóðà” (ÒÀÍÈÊ)

Почитането на светите ико-
ни играе много важна роля 
в Православната църква. 

Почитането на иконите на Хрис-
тос, на св. Богородица, на ангелите 
и светците е формулирано като до-
гмат на християнската вяра на Сед-
мия вселенски събор и произтича от 
основното учение на Църквата: от 
из¬повядването на Боговъплъщение-
то. Образът на Иисус Христос е сви-
детелство за истинското въплъщение 
на Бога. Църквата придава толкова 
голямо значение на иконата, без да 
прави разлика върху какво е изработе-
на - камък, дърво или плат, нито дори 
от какво е направена – боя, или разно-
цветни конци. Независимо от място-
то и начина на изобразяване – фреска 
над олтара или огромен многоцветен 
гоблен в катедрала, тя не е обикновен 
образ, нито декорация, нито дори 
илюстрация на Свещеното Писание. 
Тя е нещо по-велико. Абсолютно 
невъзможно е да си представим бого-
служението в Православ¬ната църква 
без икона. Литургичният живот и све-
тите тайнства на Църквата са неотде-
лими от образа. Преди да влезе в ол-
тара да служи литургия свеще¬никът 
се моли пред Царските двери и пред 
иконите на Христос и св. Богороди-
ца. Иконата като обект на почитание 
въплъщава Божествената благодат и 
пред¬ставлява съставна част на бого-
служението. 

Думата „икона” идва от гръцки 
(είκών)  и означава образ или портрет. 
В периода на формиране на христи-
янското изкуство във Византия този 
термин е бил използван за всеки образ 
на Христос, св. Богородица, светец, 
ангел или събитие от Свещената ис-
тория, независимо дали е бил рисуван 
или изваян, подвижен или монумен-
тален, и независимо от използваната 
техника. Днес този термин се употре-
бява главно за рисувани, скулптирани, 
стенописни, мозаечни и други подоб-
ни творби.

Православната икона ни показва 

именно тялото на светия човек, осво-
бодено от греховната тлен, което „в 
известна мяра е станало причастно с 
онези свойства на духовното тяло, ка-
квито то ще получи при възкресение-
то на праведните”. И още: „Който ще 
преобрази унизеното наше тяло тъй, 
че то да стане подобно на Неговото 
славно тяло, със силата, чрез която 
Той може и да покорява на Себе Си 
всичко”.

Православното църковно изку-
ство е видим израз на догмата за пре-
ображението на човека, което тук се 
разбира и предава като определена 
обективна реалност в пълно съответ-
ствие с православното учение. Това, 
което ни се показва, не е отвлечена 
представа или изкривено разбиране, 
а истина, преподавана от църквата.

Цветовете на иконата носят цве-
товете на човешкото тяло, но не ес-
тествените отенъци на плътта, които, 
просто не съответстват на смисъла 
на православната икона. Става дума 
за нещо много по-дълбоко от обри-
суването на физическата красота на 
човешкото тяло. Красотата на ико-
ната е вътрешна, духовна. Това е кра-
сотата на общението между земното 
и небесното. Именно тази красота-
светост, това богоподобие, придоби-
то от човека, изобразява иконата. На 
своя собствен език иконата възпро-
извежда въздействието на благодатта. 
Затова самият смисъл на иконата не е 
в красотата й като предмет, а в това, че 
тя изобразява красотата като подобие 
Божие.

Разбираемо е, че и „светлината на 
иконата”, която ни озарява, не е ес-
тествената светловидност на лицата, 
постигната чрез боите, а Божествената 
благодат, която пречиства. Това е свет-
лината на одухотворената, безгрешна-
та плът. Тя трябва да се разбира не тол-
кова като духовно явление, нито само 
като физически феномен, а в тяхното 
съвършено единение, като откровение 
на бъдещата духовна телесност  
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Дрехата в иконата запазва особе-
ностите си и съвсем естествено по-
крива тялото; тя обаче се изобразява 
така, че да не скрива от очите просла-
веното състояние на светеца, а да го 
подчертава. Изявявайки и деянията 
на човека, тя става образ на неговата 
одежда на славата, образ на неговата 
„одежда на нетление”. Аскетичният 
опит и тук намира външен израз в 
строгостта на често геометричните 
форми, в светлината, в линиите на 
гънките. Те престават да бъдат слу-
чайни и в безпорядък, стават строго 
ритмични, подчинени на общата 
хармония на образа. Освещението на 
човешкото тяло се предава и на него-
вото облекло. Известно ни е, че до-
косването до облеклото на Христос, 
на св. Богородица, на апостолите и 
на светците е донасяло изцеление на 
вярващите. Трябва само да си спом-
ним за кръвоточивата жена, или изце-
ленията, станали чрез дрехите на св. 
ап. Павел.

Вътрешният строй на човека, из-
образен на иконата, естествено се от-
разява в позата и движенията му. Све-
тците не жестикулират, те молитвено 
предстоят пред лицето на Бога, све-
щенодействат и всяко тяхно движе-
ние, позата на тялото им носи свещен, 
йератичен характер. Обикновено те 
са изцяло или на три четвърти обър-
нати към гледащия. Тази особеност е 
присъща на християнското изкуство 

от самото му възникване, още от  из-
куството на катакомбите. Све¬тецът 
присъства пред нас, а не някъде в 
пространството. Като издигаме мо-
литвата си, трябва да се срещнем 
лице в лице с него. Това несъмнено е 
причината светците почти никога да 
не се изобразяват в профил, освен в 
много редки случаи, когато са обър-
нати към центъра на сложни компо-
зиции. Профилът в известна степен 
пресича непосредственото общуване, 
това е всъщност крачка към отсъст-
вието. Ето защо само хора, които не 
са придобили светост, се изобразяват 
в профил, например като източните 
мъдреци или пастирите на иконата на 
Рождество Христово.

В природата на светостта е и това, 
че тя освещава всичко, което я заоби-
каля. Чрез човека и в човека се осъ-
ществява и проявява сънаследяването 
от всички твари на Божествения ве-
чен живот.  

Архитектурата в иконата, подчине-
на на общата хармония, играе особена 
роля. Подобно на пейзажа, тя показва 
мястото, където става изобразяваното 
събитие: църква, къща или град. Сгра-
дата (както и пещерата на Рождество 
Христово, или Възкресение) нико-
га не затваря в себе си сцената, само 
служи за фон, така че събитието се 
изобразява не вътре в сградата, а пред 
нея. Това е така, защото значението 
на събитията, които иконата изобра-
зява, не се ограничават само в рамки-
те на историческото място и време, а 
надхвърлят тези граници. (От начало-
то на XVII век руските иконографи 
под влияние на западното изкуство 

започват да изобразяват сцени във въ-
трешността на сградата.) Архитекту-
рата е свързана с човешките фигури в 
общия смисъл на изображението и на 
композицията, но логическа връзка 
между тях често липсва. Ако сравним 
начините на изобразяване на човеш-
ката фигура и на архитектурата, ще 
установим голяма разлика. Човешката 
фигура, с редки изключения, е винаги 
правилно построена: всичко си е на 
мястото. Същото важи и за облекло-
то: пропорциите, начинът на падане 
на гънките са напълно логични. До-
като архитектурата често противоре-
чи на логиката както във формите, 
така и в подробностите.

Светът в иконата няма познатата 
ни всекидневна баналност. Божест-
вената светлина е пронизала всичко, 
затова лицата и предметите не са ос-
ветени от една или друга страна от 
някакъв източник на светлина, те не 
хвърлят сенки, защото в Царството 
Божие няма сенки, там всичко се къпе 
в светлина. 

Ако словото и песнопението на 
църквата освещават душата ни чрез 
слуха, образът ни освещава посред-
ством зрението, първото сред сети-
вата, според св. Отци. „Светило за 
тялото е окото. Затова, ако твоето 
око бъде чисто, и цялото твое тяло 
ще бъде светло”. Чрез словото и чрез 
образа богослужението освещава се-
тивата и чувствата ни. Като израз на 
очистения образ и възстановеното 
подобие Божие у човека, иконата в 
изрисуваната си или избродирана 
същност е съзидателен и динами-
чен елемент на богослужението. Ето 
защо църквата, с решението на Сед-
мия вселенски събор, нарежда „чест-
ните и свети икони да се поставят на 
едно и също стъпало с изображени-
ето на честния и животворящ Кръст 
във всички Божии храмове, по све-
щените съсъди и одежди, на стени-
те, на дървени дъски, в домовете и 
по пътищата”. В  бродирания или 
рисуван образ Църквата вижда едно 
от средствата, което може и трябва да 
ни помогне да осъществим призва-
нието си - да се уподобим на Божест-
вения си първообраз, да постигнем в 
живота си това, което ни е разкрито 
и предадено от Богочовека. Светите 
хора са малко на брой, но светостта 
е задача за всички хора. Ето защо 
иконите се поставят навсякъде, за да 
служат като пример за светост, като 
откровение на светостта на бъдещия 
век, като план и проект за неговото 
преображение.  nnDnn
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даваш за самовглъбяване, за себеизу-
чаване, за вникване в неподозирани 
дори свои вътрешни “тайни” кътчета. 
“Познай себе си” е първият подтик 
към духовното разгръщане и осъщест-
вяване на индивидуалната заложеност 
и талант. Това е момент, в който към 
вечните въпроси “Кои сме, откъде 
идваме и накъде отиваме?” се прибавя 
нещо много важно. И то звучи така: 
”Какво правим, докато преминаваме 
през отредения ни живот?”.

Мълчанието е време, в което раз-
бираш, че настоящият момент може 
да бъде разглеждан и като най-ско-
рошната част от собственото ни ми-
нало. А то повече не е подвластно на 
действията ни и се превръща в част 
от вечността. Превръща се в исто-
рия, която е неподатлива на проме-
ни. В тази история, в която можеш 
да се върнеш само мислено, но без 
да имаш възможността да се откажеш 
от нея. Всеки един от нас би могъл да 
се отрича от собственото си минало, 
да му се надсмива, да му се сърди или 
да търси начини да му отмъсти. Но 
не бива да го прави и то по една ва-
жна причина – то е нашето минало. 
Въпреки, че най-загадъчната и нео-
пределена част от човешкия живот 
е бъдещето, миналото и в личен и в 
исторически, и в обществен план си 
е запазило “правото” да влияе върху 
това бъдеще. Нека не му пречим. 

Мълчанието е време, в което при-
емаш, че рано или късно всеки човек 
прекрачва границата между битието и 
небитието. Тази тънка разделителна 
линия е невидима за окото на смърт-
ния. Тя е трудно постижима за осмис-
ляне. На него му е отредено само да 
знае, че я има. Той може да разбере и 
това, че колкото и естествена и неиз-
бежна да е тя, винаги като че ли идва 
ненавреме. И точно тук се крие сми-
сълът на древното “Memento mori”. 
Времето на всеки е крайно. Пясъчни-
ят часовник на историята изобщо и 
на персоналната история в частност 
няма паузи. Тогава трябва да се раз-
бере фактът, че никой не съществува 
само и единствено за себе си.

Мълчанието е време, в което ос-
ъзнаваш, че намеренията на духа се 
обличат във формите на материята. 
Знанието за обработването на фор-

мите е нужно за въплътяването на 
това намерение. Но знанието е само 
едната страна на медала. Другата е са-
мото желание на духа да създава и да 
твори. Да доведе до възникването на 
действие или явление, което може да 
съдържа Светлина. 

В изобразителното изкуство 
светлината е необходима и почти 
задължителна съставка, доколкото 
от нея зависи четливостта и оттам 
възприемането на формите в прос-
транството. Тя ги моделира, но не в 
прекия смисъл на това понятие. Тя 
само прави видимо това, което вече 
съществува като обект. Тя разкрива 
повърхности, които възприемаме, но 
тези форми сами по себе си не са но-
сители на Светлината. Светлина носят 
движенията, действията и творенията 
на човешкия дух. 

Ако прибегнем до примера на ар-
хитектурата ще кажем, че смисълът 
на едно действие е в създаването на 
обем, важен – в смисъл красив, чет-
лив, и същевременно въздействащ не 
сам по себе си, а преди всичко като 
носител на част от нещо цяло. Прос-
транството на една постройка – било 
то обществена или жилищна сграда 
е всъщност създаване на един друг 
вътрешен свят. И този свят може да 
носи светлина. Светлината, която не 
е инертна, външна и неподвластна на 
човешките действия даденост, а Свет-
лината като жизнен елемент, който 
не само разкрива видимото, а и пре-
дизвиква метаморфозите на матери-
ята. Не описва, а изпълва и създава 
формите. Светлината е самата форма. 
Защото всичко създадено в простран-
ството и материята като форма, се 
ражда и живее първо в духа.

Става дума за откриването на 
Светлината, която няма извънчовеш-

За мълчанието

Трябва да започна с твърдение-
то, че всъщност няма никаква 
принуда над човекa да мълчи. 

Самият факт, че говоря в момента, на 
практика е достатъчно доказателство 
за това. Както няма наложено ограни-
чение върху човека изобщо така няма 
и върху човека в тамплиерството като 
частност. Каква обаче е същността на 
човека? Какво правим тук? Кои сме 
ние всъщност и къде отиваме? Това е 
много малка част от въпросите, които 
се задават. Отговорите обаче са част 
от светогледа, усещанията и търсени-
ята на всеки един от нас и не са свър-
зани само и единствено с тамплиер-
ството. Есенциалният въпрос може 
би все пак си остава кои сме ние. И 
може търсенето на истината в този 
въпрос е истинския път към позна-
нието. Няма точна формулировка на 
много от въпросите, които възникват, 
но все пак, смея да твърдя, че вътреш-
ното чувство, светоусещането и ин-
туицията а не разумът определят на 
първо място поведението и посоката 
в действията на всеки един от нас.

Мълчанието не е насилие, изола-
ция или бягство. Мълчанието е време 
за преосмисляне на клаузите на до-
говора, който си сключил със самия 
себе си.

То е време за адаптация към окол-
ните, време за наблюдение на собст-
вените си реакции от всичко чуто, 
видяно и преживяно. Мълчанието е и 
време за размисъл, време за съгражда-
не. То е време за обработване на своя 
камък, оставащ в постройката, която 
ще бъде полезна за всички следващи 
поколения. То е и време за овладяване 
на инструментите, с които човек ра-
боти.

В чисто практически план мълча-
нието ни учи на търпение. То е време 
за задълбочаване в проблематиката, 
която на пръв поглед изглежда, че 
носи бързо “смилаем” смисъл, но из-
исква разсъждения на друго по-високо 
ниво. То е надмогване на първичния 
порив веднага да кажеш това, което 
ти хрумва, и което може да се окаже в 
повечето случаи обхващащо въпроса 
само еднопланово.

Мълчанието е времето, което си 
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ки характер, а е част от всеки от нас и 
може да бъде отдадена на другите. Да 
бъде дарена с ясното съзнание за до-
бротворчество, с разбирането, че ста-
ваш по богат (в духовното измерение 
на това понятие) когато даваш повече, 
отколкото получаваш.

Мълчанието е време, в което можеш 
да почувстваш, че човек е съвременник 
на първо място на своето поколение, 
но е съвременник и на духовната група 
към която принадлежи. Така се свързва 
със сродни души отвъд времето и мяс-
тото, в които съществува. Установява 
контакт с умове, работили за хората в 
друго скорошно или много отдалечено 
във миналото тяхно настояще. 

Тези хора са мислили за нас като 
за бъдеще, без да знаят за нашето 
конкретно съществуване. Те са пред-
полагали, че ние сме длъжни да знаем 
за тях. Защото само ние и само чрез 
познанието можем да направим връз-
ката с предшествениците си активна и 
действена. Те са ни подали ръка през 
пространството, чрез създаване на 
предпоставките за това. Ние сме длъж-
ни да я поемем и да я подадем отново, 
с ясното съзнание, че и след нас ще 
има кой да я продължи пътя й. 

Така стореното добро в различ-
ните времена ще излезе извън по-
следователността на историческите 
събития. То се превръща в поредица 
от отделни действия, които по отно-
шение на времевата хронология са 
статични, свързани с определен ден 
или факт, но същевременно това е 
и един непрекъснат процес. Процес 
с постоянно движение, допълващ се 
и развиващ се от новонаправеното и 
новопостигнатото. И в този процес 
доброто ще надхвърли конкретните 
граници на отделния момент, в който 
се е родило и ще излезе извън време-
то си. 

В метафизичен аспект човек е 
дух, който обитава тяло и има душа. 
Духът е  божествената, безсмъртна и 
вечна част, божествената искра, която 
се съдържа дълбоко в нас. Душата е 
интелигентната част или онова, което 
наричаме личност. Tя се развива по-
степенно, като продукт на единството 
между дух и тяло. Когато човек е тъ-
жен или е в депресия, в това участва 
душата. Но когато някой каже: “Аз 
съм това, което съм”, в него говори 
духът. Крайната цел се състои в обе-
диняването на душата и духа. Можем 
да твърдим, че всичко, което е в нас е 
и извън нас. Онзи, който покори въ-
трешната си природа ще може да под-

чини и външната природа. В духовен 
аспект това символизира превръща-
нето на низшите страсти в доброде-
тели. Душата, която се е освободила 
от чувствата и необозданите страсти е 
като блестящ златен щит предпазващ 
човека от злини и страдания.

Историята на човечеството е пре-
ди всичко една линия на последова-
телни единични събития. Но именно 
в историята където се създава поря-
дъкът на движението се осъществява 
срещата на миналото с настоящето 
и бъдещето. Тя е това напластяване 
на политически, икономически, кул-
турни и социални взаимоотношения 
достигнали различни точки в свое-
то развитие. Този порядък е нехар-
моничен, разнообразен, често кон-
фликтен, но до голяма степен може 
да бъде управляем и относително 
контролируем, дотолкова доколкото 
е следствие на дейност от страна на 
човека. Дейност, която има своето 
конкретно измерение в своята среда 
и в момента на осъществяване, но и 

извън него, а именно в продължител-
ността на цялото следващо време.

Целият ни живот е като една мре-
жа, в която ние вече сме вплетени 
като братя установени в два свята - в 
света на ежедневието и в света на съ-
вършенството или тамплиерството. 
Трябва винаги да сме нащрек за свои-
те постъпки и човешки отговорности 
в тези паралелни два свята. Защото 
само отговорните ще оцелеят и в бъ-
дещето.

Затова и Мълчанието е време да 
вярваш, че създавайки добро го пра-
виш достояние на всички след себе 
си. Така се постига и удовлетворение-
то във всеки от нас да се превърне от 
индивид в личност.

Това е и времето когато всеки 
може да разбере защо Мълчанието 
винаги се е удавало по-лесно на фи-
лософите, отколкото на глупците. 
Ценя за възможността да говоря, но 
благодаря за правото да мълча. nnDnn
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Развитието на човечеството се 
дължи преди всичко на ево-
люцията на технологиите за 

убиване, впоследствие внедрявани и 
за общочовешка, хуманитарна пол-
за. Чрез оръжията и технологиите на 
Смъртта се защитава Живота, което е 
типична еволюция за ниско развити-
те планетарни култури като земната. 
Ето защо, за да стигнем до светлото 
бъдеще, трябва да минем през мрач-
ното настояще, стъпило върху хиля-
долетното минало на постоянните 
войни – големи и малки.  До светлото 
бъдеще е още далече. Поне 200 годи-
ни ни делят от приемането на чове-
чеството в общността на вселенските 
цивилизации. Ако не се самоунищо-
жим дотогава. Успокояващото е, че 
заради ниското ни ниво на развитие 
човечеството постоянно е наблюдава-
но от високоразвити планетарни кул-
тури, чиято цел е да не ни позволят 
да се самоунищожим, нещо което не 
един и два пъти са предотвратявали. 
Около Земята постоянно патрулират 
кораби на извънземни цивилизации. 
Сред хората постоянно живеят между 
70 и до 200 хиляди инопланетяни, ко-
ито по никакъв начин не могат да бъ-
дат отличени от земния човек. Те ни 
пазят от самите нас, дискретно, неви-
димо и ефективно, но отлично знаят 
границата, която разделя еволючия и 
естествено развитие от всеобщо уни-
щожение. Пример са двете големи 
световни войни на планетата отне-
ли между 100 и 150 милиона живота. 

Инфлуенцата през 1918 г, за която 
все още не се знае как се е появила и 
дали не е лабораторно творение, взе-
ла живота на между 50 и 100 милиона 
души. Това е еволюция. За случаите, 
в които човечеството е било спасено 
от самоизтребване няма да чуем в но-
вините и тайната ще си остане тайна, 
най-малкото защото ако великите 
сили си признаят, че нещо подобно 
се е случило, значи да признаят без 
„ако“ и „може би“ за съществуването 
на извънземен живот несравнимо по 
развит спрямо земния.

Âèðóñè è ñàòåëèòè

Биологичните оръжия са етап от 
еволюционното развитие на човека. 
Пример за такова оръжие е коронави-
руса. Много преди да се появят пла-
хите догатки към март 2020 г, веднага 
отхвърлени, а учените, които ги изка-
заха – обругани написах, че вирусът 
е с изкуствен произход.  В началото 
думите ми по традиция бяха отхвър-
лени, но после всичко си дойде на 
мястото.Това, което ще остане в тай-
на е дали е изпуснат „случайно“ от 
лаборатория или разпространил се 
от паднал сателит, каквито обикалят 
около Земята с хиляди. Понастоящем 
никой вече не се съмнява, че този вид 
на коронавируса е човешко, а не при-
родно творение. 

Тези спътници, колкото и неве-

Технологиите на Смъртта и 
извънземният живот

Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, 
DCTJ
Äèðåêòîð íà “Èíñòèòóò Óíèâåðñóì”
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роятно да звучи, падат, когато те си 
решат, защото някои от тях са много 
стари и защото държавите въпреки 
многократните заседания и решени-
ята за тяхното унищожение нищо 
не направиха. Над нас летят орляци 
сателити, един Господ знае с какво 
заредени, способни да унищожат чо-
вечеството от часове до дни. 

 Сателити с биологично оръжие 
се изстрелват и използват от всички 
държави, вживели се в ролята на „ве-
лики сили“, и от други, стремящи се 
да попаднат в този клуб. Ние, хора-
та Живот не можем да сътворим, но 
създадохме многообразие от Смърт 
и позволихме и покров над хората да 
стеле. Кога ще  й омръзне да лети и 
ще пожелае да ни унищожи, това и тя 
не знае, но и нехае, времето си чака. 
И ще го дочака, ако капсулите смърт 
не разградим. Уви, и да искаме, не мо-
жем, забравили сме в коя, какво лети. 
От тази смърт ни пазят инопланетя-
ните.

Æèâîò íà Çåìÿòà èëè íå, 
çíàå Êàðìàòà
След като сме се преродили на Земя-
та, всеки със своята задача или ми-
сия, тук е нашето място в този живот. 
Може и в следващия, и в по-следва-
щия. Желанието е едно, кармичните 
задължения или цивилизационни за-
дачи съвсем друго. А  дали човек ще 
се прероди на друга планета, защото 
Земята не му харесва, не зависи от  
него, а от сребърната му нишка, свър-
зана с кармата и предишните негови 
прераждания, както и с настоящото. 
Причината е проста, такъв е изначал-

ният ред на Живота. Всеки  следва 
своята сребърна нишка и няма пра-
во на избор къде да се озове, ако има 
незавършени задачи  и неразплатена 
карма на Земята.

Ùðèõè îò æèâîòà  íà 
èíîïëàíåòÿíèòå

Първо и най-важно. Всички пла-
нети около Земята са заселени, при 
това с по-високо развити от земния 
човек същества, не е задължително 
да са с хуманоидно тяло. Земляните 
мечтаят да заселят други планети, но 
докато в житейската философия на 
човека преобладава агресията, завою-
ването, това няма да се случи. 

Високоразвитите цивилизации 
над 16-о духовно и интелектуално 
ниво живеят по различен от земния 
начин. Има планети, на които жили-
щата са на повърхността, но има и та-
кива, на най-високите нива, които са 
на много етажи под повърхността на 
планетата, но със зеленина и красива 

природа, с морета и океани, с някол-
ко континента на повърхността. Те си 
общуват и директно, събират се и на 
трапеза, имат планетарни празници, 
състезания, но през по-голямата част 
от времето на тяхната заетост общу-
ването е дистанционно и това не ги 
притеснява, нито ги лишава от раз-
ходки сред природата. 

При тях проблеми в битието не 
съществуват, ако изключим нахални-
те кандидат-заселници от по-ниско 
развитите планети, които се изпращат 
по-живо, по-здраво, но и планетите, 
от които са дошли, търпят наказание. 

При високоразвитите същества, 
били те хуманоиди, или с друго тяло, 
болести не съществуват. Възрастта им 
е много хиляди години, и по-важното 
е, че не е ограничена. Могат да живеят 
толкова, колкото искат.

За нивата над 16-о вселенските 
разстояния не са от значение. Мили-
арди светлинни години се премина-
ват, в зависимост от нивото от часове 
до минути. Да си отидеш на вилата  
на планета, отстояща само на 20 свет-
линни години от родната ти планета, 
отнема 15 -20 минути.

 Когато се телепортират на друга, 
по-ниско развита планета или на та-
кава с различни от техните климатич-
ни и биологични условия, те имат по 
дрехите и костюмите за преходи във 
времето и пространството достатъч-
но защити, за да не допуснат някоя 
зараза да съсипе родната им планета, 
а и тях да убие.   

Дълъг и трънлив е пътят, докато 
землянинът си промени мисленето, а 
не формата и начина на съществува-
не. nnDnn
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Хилендарският медицински ко-
декс е открит е доста късно, едва 
през 1952 г в Света гора ., и отто-

гава той става обект на научен интерес. 
В доклада за престоя си и работата си 
в Хиландарския манастир, сръбският 
учун Георги Сп. Радоичич забеляза, че 
има определена ръкописна колекция, 
която се състои изцяло от текстове по 
медицински теми. 

Сръбският учен Радоичич смята, че 
пред него има няколко различни ме-
дицински текста, преведени от гръцки 
език, вероятно въз основа на повърх-
ностен преглед на композицията и 
гръцки нотиси написани в полетата му. 
Поточното  вникване в съдържанието 
му е възпрепятствано от плачевното 
състояние на ръкописната книга, която 
е многократно подвързана, а страници-
те и са били  разкъсани. Според пале-
ографския анализ Радоичич предлага 
приблизителна датировка във втората 
половина на 15 -ти и първата половина 
на 16 -ти век.

Откакто е намерен, Хиляндарския 
медицински кодекс поставя  повече 
въпроси, отколкото да  дава надеждни 
отговори. Името което му е дадено   не 
разкрива мястото на неговия произход, 
а  мястото на  откриването и съхране-
нието му, което означава, че първона-
чално не е трябвало да е предназначен 
за монасите от Хиландар и Света гора. 
Въз основа на един запис от 1682 г. 
може да се счита, че тази ръкописна 
книга е била известно време в Херце-

говина. Произходът му е по -точно 
датиран от водни знаци на хартия (фи-
лигран), датиращи от шестото десети-
летие на 16 век. и палеографски анали-
зи   установяват, че книгата е написана 
от „повече ръце“

Още по време на първите изследва-
ния името „медицински код“ започва да 
се утвърждава. вероятно за да подчертае 
тематичното единство на композиция-
та и идеята, че сборникът е предвари-
телно систематизирано и организира-
но цяло.

Смята се, че Хиландарския меди-
цински кодекс е уникална южнославян-
ска колекция от средновековна медици-
на Той съдържа научни съчинения от 
медицината и фармацията, запазени в 
други южнославянски преписи.  Дори и 
сега  Хилендарската медицинска колек-
ция представлява значително изследо-
вателско предизвикателство за различ-
ни научни дисциплини, като историята 
на медицината и информацията или 
литературата и езика, т.е. историята на 
културата и обществото. 

В Хиландарски медицински кодекс 
са включени два фармакологични трак-
тата, един за прости, а другият за слож-
ни лекарства ( простота и композиция. 
Както всяка друга фармакопея, тя съ-
държа описания на билкови лекарства 
(вегетабилия), минерал (минерал) и жи-
вотно (animalia произход. От лекарства-
та от растителен произход са изброени 
алое (алое вера анасон  анисум, мак (па-
павертиква cucurbit, лимонов балсам, 
царевица, джи нджиф,мандрагор.

От животински произход мускус 
говеждо месо, бобър, кехлибар, секрет 
от китове, мумия.  Лекарствата с мине-
рален произход включват злато, олово, 
магнит, селитра, керосин, стъкло и др. 
Идентифицирането на тази фармако-
пея е от решаващо значение за опреде-
ляне на произхода на най -голям брой 
композиции от хиландарския ръкопис 
свързани с творчеството на Диоскурид. 
На пръв поглед това е епохално откри-
тие, тъй като в съвременната наука твор-
чеството на Диоскурид е доста високо  
оценено, а по времето на създаването 
на хиландарския ръкопис, в ренесан-
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совата Европа от 16 век, е преоткрито, 
отпечатано, коментирано и преведено 
няколко пъти. 

Някои основни тези за заболявани-
ята и лечението според хилендарският 
медицински кодекс:

В съответствие със съветите на 
Хипократ във византийски и старо-
български средновековни ръкописи 
специално внимание се отделя на 
предболестния статус на пациента и 
неговия начин на живот: хранене, сън 
и почивка като от придворния лекар 
се иска да познава пулса, урината и 
изпражненията на своя здрав господар 
така, че да може да установи промени-
те им при разболяване. Средно-веков-
ното схващане за човешкото тяло като 
утробно и изпълнено с хумори и пнев-
ми има за последица изследването на 
урината и пулса като най-важен източ-
ник на знания за състоянието на това 
тяло. Тъй като телесното съдържимо 
е невидимо, по тези белези се съди за 
това, което е недостъпно за сетивата . 
Здравето е необходимо на хората, за да 
заслужат с делата си в „този” живот и 
за  спасението в „другия живот”. Ко-
гато дойде смъртта и  свари човекът   
неподготвени, не ще може нито да 
се каем, нито да помогне на бедните, 

нито пък да пази заповедите”, пише 
Св. Климент Охридски.

От Стария завет е заимствана идеята 
затова, че болестта на тялото е проява 
на болестта на душата и се разглежда 
като наказание за греховете: ”Защото 
всяко зло е болест за душата, а добро-
детелността означава здраве”, пише 
ЙоанЕкзарх. Греховността е смятана за 
безмерно нарушение на съвършенство-
то. Както Христос приема доброволно 
страданията, за да възстанови накърне-
ното съвършенство на човешкия род 
след грехопадението, така   на тялото 
се приемат като средство за възвръщан 
ена неговата невинност – принудител-
на аскеза за очистване на греховете. 
Най-често изкупление са хроничните 
болести, които съпътстват човека през 
целия му живот: слепота, осакатяване, 
продължителни ставни и други болки, 
кожни болести и други.

Според Хипократ „медицината е 
прибавяне и отнемане: отнемане на 
всичко излишно и прибавяне на не-
достигащото. Основен е алопатичния 
принцип” противоположното да се ле-
кува с противоположно”.  В Хилендар-
ския медицински кодекс формулата е 
„Давай на всеки болен противополож-
но на природата му лекарство” .Клиз-

мите са често препоръчвано средство 
и в старобългарските извори: в ръко-
писа на „Цяровете на Свети Козма” 
те се правят с разтвор от сол и мед, а 
в Хилендарския медицински кодекс – с 
отвара от ружа, цвекло и слез, с розово 
масло и камфор, с отвара от ечемик и 
тамян.

Картината на едно комплексно 
лечение на остро температурно със-
тояние включва хладка баня, мазане с 
розово или бадемово масло, приема-
не на охлаждащи храни,  миене на ли-
цето и крайниците със студена  вода, 
преобличане, мирисане на чистещи 
въздуха благовония, спане  на хладно, 
пиене на малко бяло вино и повдига-
не на настроението в компанията на 
свирци и лютни .Женските болести 
са обект на внимание и най-широко 
са застъпени в Хилендарския меди-
цински кодекс. Предписанията за ле-
куване на мастит и рани по гърдите на 
кърмачките, дисменорея, безплодие, 
помятане, трудно раждане, кървене, 
отоци и усложнения през послеро-
довия период, възпалителни процеси 
или неопределени „болки в поло-
вите органи”са разпръснати в целя 
ръкопис. Препоръчват се различни 
лекувания като вътрешно приемане 
на  отвари, мазане, компреси, напар-
ване, накадяване, поставяне на напо-
ени с лекарства памучни фитили във 
влагалището и др. В много от лекува-
нията суеверно се включват средства 
от животински произход с алюзия за 
плодовитост като сперма от заек, си-
рище от зайка, тестиси от овен, прах 
от кози рога или магарешки копита, 
жлъчка от заек. При трудно раждане 
се препоръчва жената да държи маг-
нит в ръцете си.

Историята на медицината на бал-
каните е един незатихващ източник 
на познания и практики, актуални и в 
днешни дни! nnDnn
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