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ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И ЕЗОТЕРИКАТА – I

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО СЦИЕНТИЗЪМ –
ЕЗОТЕРИЗЪМ И УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ,
УЧИТЕЛЯ
Димитър Калев

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО СЦИЕНТИЗЪМ – ЕЗОТЕРИЗЪМ И
УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ
Димитър Калев

РЕЗЮМЕ
Изследването предпоставя сциентизма, схващан като рационализъм на модерните науки, според който познаваема е само предметната реалност, ако към нея се подхожда със
сетивнофизическата методология на съвременното човешко съзнание, а от друга страна
разглежда езотеризма като доктрина за свръхсетивна, нетелесна реалност, индуцираща
всички психични, физични и природни феномени чрез дейността на различни свръхсетивни
същества и/или като следствие на нефизичен живот между смърт и ново прераждане.
Понастоящем се приема наличие на епистемологична пропаст между сциентизъм и
езотеризъм, аналогична на психофизичния проблем във философията на съзнанието.
Учението на Петър Дънов, Учителя, се дефинира като езотерично християнство
и към него съвременната академична наука a priory подхожда с модела на противопоставянето сциентизъм – езотеризъм. Статията анализира медитативните методи в школата на П. Дънов, свързани с категорията любов, и се разкрива естествено присъщият
й принцип на идеална обективност. Според него медитативното преживяване се описва
като любовно преобразуване на познавателните процеси: идеалното в мен е обект, аз
съм обект. Така съзнанието преоткрива своите субективни познавателни феномени като
свръхсетивни обекти със собствен живот и на практика запълва гносеологичната пропаст между сциентизъм и езотеризъм.

П

ролог край Галилейското езеро.
В легендарния си пътепис Зелените хълмове на Африка Хемингуей
обядва с приятели и бутилка вино на брега на
Галилейското езеро и удивен от изяществото
на птиците гмурци върху неподвижната водна повърхност, недоумява защо евангелистите не споменават нищо за тях.1 Тия, които са
писали Библията, не са били природолюбители,
решава американският писател и с инстинктивната си гениалност предпоставя, че авторите на Новия завет, съзерцавайки езерните води, не са имали нагласата на модерните
естествоизпитатели.

Епистемологичните модели в доктрината на Петър Дънов, Учителя, традиционно
интерпретирана като езотерично християнство, неизбежно попадат в полярния дискурс
езотеризъм/сциентизъм – категории, изискващи по-скоро съпоставяне, отколкото взаимно изключване. Дихотомната предпоставка
налага формулиране на поне две дефиниции:
1. Уместно е сциентизмът да бъде идентифициран с рационализма на модерните науки, за който познаваема е само сетивнофизическата реалност, ако към нея се подхожда
със сетивнофизическата методология на съвременното човешко съзнание;
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
2. Езотеризмът, от своя страна, може
да се схваща като мирогледна нагласа към
ирационална реалност, разгърната във всички
психични, физични и природни феномени чрез
дейността на свръхсетивни същества и/или
като следствие на нефизичен живот между
смърт и ново прераждане.
Хипотезата на настоящото изследване
твърди, че окултната гносеология на П. Дънов, Учителя, е разположена в дискурса между
три постулата в учението му:
1. Любовта като сила действа в ума2;
2. Само Божията любов носи пълния жи3
вот ;
3. Мога да мисля така, както Бог мисли4.
Цел на текста е да анализира предпоставената хипотеза като специфична категория
от познавателни съждения, различна от конвенционалното изследователско мислене.
Корени и клони на идеите. Перифразирайки Хемингуей, би следвало да се запитаме
защо евангелистите говорят толкова често
за рибите и нито веднъж – за гмурците в Галилейското езеро, въпреки че и библейските
автори, и американският писател съзерцават една и съща водна повърхност. Така или
иначе в органическия свят един представител
на живи същества не обуславя друг, а цялото,
като идея, обуславя от себе си всички отделности съобразно своето същество. Всеки жив
организъм определя себе си от самия себе си,
образува своите свойства според предполагаем принцип и се проявява в сетивната действителност. Тъкмо тази реална органичност,
определяща себе си от самата себе си и призоваваща себе си към съществуване чрез самата себе си, застава пред изследователското
съзнание не като сбор от отделни организми,
не като ръзсъдъчно понятие, а като резултат
от усилието на мисленето, т.е. като идея.
Съзнанието е настроено да наблюдава многообразието и да мисли единството – т.е. и
рибите за евангелистите, и гмурците за Хе-
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мингуей са идея, различна от понятие, и тя е
начало на всяка способност за съждение.
Постулирането на идеята като изначален гносеологичен феномен не означава отказ
от традиционния или модерния позитивизъм, който настоява, че действителният
предмет е единствен обект на науката, но
завръща в съвременната епистемология онова класическо хегелианско настроение, за което действителното е едновременно реално и
идеално. От друга страна, когато идеята се
представя в явленията като множество от
отделни идеи, изследователското съзнание
е склонно да ги приведе към някаква основна
форма, тъй както Гьоте привежда растението към листо, както онтогенезата се привежда към филогенеза или както модерната
биология привежда живота на клетката към
генно-регулирана енергийна каскада. И в двата
случая мисленето може да постигне идеята
като факт и да я преживее като поредица
от пластично формопреобразуване, т.е. като
ментално събитие, което би могло да се определи като метаморфозиращо съждение.5

Фигура 1. Биполярен модел на епистемологията.

Противопоставянето сциентизъм – езотеризъм
Приемайки идеята като единствен
предмет на познавателното мислене, всички
класически и модерни епистемологични модели се свеждат към една биполярна конструкция, където идеализмът, като светоусещане,
решава да поеме в две противоположни посоки
– или към рационализъм, път на съвременния
сциентизъм, или към психизъм, път на езотеричното познание (Фиг. 1). Рационализмът
обявява за валидни само идеите, произтичащи
от сетивно-предметните неща, докато психизмът настоява, че идеите са прикрепени
към живи същества, имащи битие на праидея
или праобраз и намиращи единствено в себе си
основание за собственото си съществуване.
Психизмът е избор на онази епистемологична
нагласа, за която светът на знаците не е само
такъв, какъвто ни се изявява, но се представя
пред нас и като такъв, какъвто е. Психизмът
може да бъде определен и като ментална дързост да се прониква в царството на идеите,
дори с риск да се изпадне в заблуждение; иначе мисленето не би могло да бъде борец за истината. Тук мисленето обмисля мисълта и с
това познавателното съждение вече прехожда към медитативност, в която съзнанието
се предава на дълбоко собствен процес на развиващ се в себе си и от само себе си свят на
идеи. В най-високите епистемологични клони
пребивава спиритуализмът.
Рационалистичният избор в познанието
задължително преминава през математизъм
– светоглед за всеобщия механичен апарат,
където всичко може да се измери и параметризира, а индивидуалните човешки съзнания
са само изчисляващите слуги на Вселената.
Стойност има само това, което е от материалната област на живота, твърди материализмът, а в самия връх на сциентистичния
корен на познанието несъмнено са настанени
феноменализмът и сенсуализмът – достоверно е само това, което нашите сетива добавят към явленията. В пътя на сциентизма
светът на действителността е вещ, с която
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науката никога не може да се примири, или неподвижност, през която познанието постояно преминава като през преходна точка към
същността на вещите. И в класически, и в
постмодерен смисъл познанието на външния
свят чрез сетивно-представна дейност и изразяването на взаимодействията в него чрез
понятия трябва да се нарича дискурсивно мислене. Към неговата категория би следвало да
се отнасят и всички религиозни вярвания.
Така дихотомният епистемологичен
модел функционира в съвременната култура и
внася в човешкото съзнание своеобразна гносеологична амбивалентност – дискурсивност
срещу интуитивност. При дискурсивното
познание на неорганичната мъртва природа възприятията на външните сетива предоставят готово съдържание, а мисленето
му придава само понятийна форма. В живата органична природа обаче съдържанието е
психизъм на праформи (архетипи) със собствен живот и към тях могат да се прилагат
само съждения, които, мислейки, съзерцават
и съзерцавайки, мислят. С други думи, алтернатива на дискурсивното мислене е интуитивното съждение; то изгражда познание за
живата природа чрез постигане на идеалното
като собствено съдържание, непроизтичащо
от пространствено-времевия сетивен свят.
Интуитивното мислене не ползва доказателствени методи за откриване на закономерности, а изследва типичното в праформата,
което определя закономерностите на собствените си части, генерирайки особени форми.
Тук познанието експлоатира съзерцаващи
съждения, качествено различни от доказателствените дискурсивни съждения; последните
създават интелектуални конструкции или научни парадигми, докато първите се разгръщат
в медитативно формообразуващо (метаморфозиращо) мислене, повече сродно с поетичната метафоричност. Пластичността на метаморфозиращото мислене непосредствено
преживява себе си в акта на формообразуване,
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а създаденото само регулира себе си. Съзерцаващите съждения вземат от действителността въпроса какво и чрез собствената си
формообразуваща сила отговарят на въпроса
как. Вглъбяването на съзнанието в собствената си деятелност е всъщност действащият
метод за самопостижение.
Идеална обективност. Езотеричното
познание оперира със съзерцаващи съждения и
тръгвайки от психизма на конкретна сетивна представа, т.е. от архетипа на дадено природно същество, се оставя да бъде носено от
собствената динамика на мисленето така, че
да се издигне от изследване на действителността като произведение към изследването
й като творяща същност. Така епистемологията, решила да остане в собствената си вътрешност, рано или късно неизбежно стига до
граничните стълбове на природното познание,
зад които не би могла да прескочи с конвенционалните сили на самонаблюдението, изпълнено само с паметови образи и волеви импулси. Защо се случва така? – този въпрос отеква
във всички философски системи и езотерични
доктрини. Защото човешкото съзнание е организирано за любов – с този отговор започва
и завършва гносеологичната методология в
школата на П. Дънов, Учителя, т.е. силите,
създаващи познавателни граници, са сили на
способността ни да любим. Тук търсеният
от съзнанието динамизъм в потока на медитативни съждения неизбежно се идентифицира с усилието да съединим нашето познаващо
същество с природните същества и в момента, когато се опитваме да правим това, ние
с душевните си сили вече сме проникнали в
областта, където развиваме силата на любовта. Медитативното съждение е любовно
съзерцание, при което мисленето съзерцава
през мислите, докато изтъканите от играещи сетивни възприятия мисли винаги откъсват съзнанието от размишление. Всъщност
любовта внася съзерцаващата сила в съжде-
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нията и това е първият постулат в епистемологичния дискурс от учението на П. Дънов,
Учителя.
По-нататък съзерцаващите съждения, индуцирани от динамиката на любовта,
откриват собствената си пластична, формопреобразуваща сила, която по-горе нарекохме метаморфозиращо мислене. С други думи,
познавателното мислене усеща нужда от
понятия не взаимно отблъскващи се, а прехождащи едни в други, способни да метаморфозират, т.е. понятия, които живеят. Така
животът се явява и пребивава понятийно вътре в съзнанието само в тези случаи, когато
понятието може органично да прехожда в други понятия. Чистата мисъл в езотеричното
познание трябва да се превръща в образи и да
създава образи, т.е. използвайки вътрешния
динамизъм на любовта, да преживява формообразуващия поток на собствения си живот.
Всъщност любовта носи живота в тъканта
на мисленето и това е вторият постулат в
епистемологичния дискурс от учението на П.
Дънов, Учителя.
Чрез медитативната си дейност, където мисленето обмисля мислите, познавателното съждение неизбежно става преживяване,
укрепващо дистанцирането от самото себе
си – аз мисля, следователно аз не съм. Обратно – самонаблюдението, подхранвано от
сетивния свят, гарантира постоянно идентифициране на самосъзнанието със себе си,
но пък става главен враг на езотеричното
познание. Когато метаморфозиращото съждение съзерцава потока от самопораждащи
се форми, придавайки им живота и психизма
на индивидуални същества, епистемологията
прехожда към пневматизъм, където душевното се преживява като насрещно действащо
духовно същество (Фиг. 1). Въпреки първоначалната възможност то да бъде схващано
като недиференцирана абстракция или просто като монадизъм, лесно се преминава към
езотеричния спиритуализъм, населен с йерар-

Противопоставянето сциентизъм – езотеризъм
хии от свръхсетивни същества – от природни духове, през ангели и архангели, до херувими
и серафими. Мислите напускат човешката
глава, установяват свой макрокосмос и от
него мислят всичко онова, което преди е било
уж притежание на индивидуалното съзнание – идеалното в мен е обект и самият аз
съм обект. Това е най-необикновената метаморфоза във формообразуващото съждение
– собствените ни идеи се оказват обекти,
формиращи идеалната обективност на спиритуализма, където свръхсетивните йерархии от богове са реалните носители на целия
онзи живот, населяващ нашето мислене. Аз
мисля за боговете така, както те мислят
мен – това е третият и финален постулат в
епистемологичния дискурс от учението на П.
Дънов, Учителя. Чрез медитативните съждения на езотеричното познание ние връщаме на
боговете техните дарове и това може би е
най-възвишеното жертвоприношение, което
те очакват от нас.
Словото на Учителя като съзерцаващи съждения. Медитативната природа на
беседите и лекциите на П. Дънов, Учителя, е
интерпретирана и в предишни наши изследвания.6, 7 Всяка езотерична доктрина по правило включва в методологичните си практики
комплекс от архетипни съждения, с които
изгражда определени аспекти на самопостижение у своите последователи. Учението на
П. Дънов, Учителя, се дефинира като школа
на езотерично християнство и почти всичко, което може да бъде анализирано от нея, е
свързано със съществото Христос като архетип на любовта и висшия човешки аз.
По-скоро за илюстрация, отколкото за
научно изледване, е уместно да бъдат посочени поне три фундаментални медитативни
практики, в чиито метаморфозиращи разгръщания се преживява любовта и себеутвърждаващата душевна сила на Христовия
архетип:
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1. Историята на житното зърно,
2. Посрещането на слънчевия изгрев,
3. Музикалните упражнения (песни).
Драматичните метаморфози в съждението за житното зърно (от смърта му в
пръстта, през зеленината в стеблото и наливането на класа, до брашното и вкусването на
хляба) присъстват още в първите неделни беседи и се преповтарят в много други по-късни
проповеди и упражнения, но винаги се преживяват като праобраз на съзнаващата човешка
душа и на любовната мисия на Христос в нея.8
Посрещането на слънчевия изгрев пък е ежедневна практика от съзерцаващи съждения, в
която постепенното изтляване на звездния
небосклон, нарастващото обземане на земния
сумрак от розовите въздушни сияния до тържествения блясък на първия лъч, теглещ след
себе си диска на небесното светило, въобще
в цялата тази светлинна метаморфоза се
преразказва езотеричната история за трите
свръхсетивни тела на Христос, с които Той е
поел от Слънцето надолу, за да стане любовния дух на Земята. От трета страна, песните на П. Дънов, Учителя, са оригинална форма
на медитативни музикални съждения, експлоатиращи образността на лиричния текст и
метаморфозиращия поток на мелодията, където мисленето извлича тоновете непосредствено от живота на собствената си тъкан
и ги огласява през ларинкса.9
Епилог. На брега на Галилейското езеро
евангелистите и Хемингуей несъмнено избират два противоположни пътя на познание,
съзерцавайки водната повърхност. Това, което в науката е идея, в изкуството е образ;
науката се взира през сетивното в идеята,
докато изкуството вижда идеята в сетивното. В този смисъл изкуството е своеобразна
практическа наука и тъкмо в нея е обаянието
на гениалния американец. Езотеричният разказ на евангелистите е духовен прочит в книгата на живата природа, в която гмурците
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явно са междуредие, а рибите – букви в името
на Христос.
В заключение на настоящата епистемологична интерпретация могат да се формулират следните послания за вкъщи:
1. Учението на П. Дънов, Учителя, може
да се разглежда и практикува като гносеологична система за езотерично познание,
използваща съзерцаващи формообразуващи
(метаморфозиращи) съждения за живота на
природата и Христос;
2. За да разгръща живота на формообразуване в тъканта на мисълта, медитативната практика с метаморфозиращи съждения
трябва да използва съзерцаващата сила на любовта, чийто архетип е Христос;
3. Медитативното езотерично изследване чрез съзерцаващи съждения може да
постигне познания за спиритуална идеална
обективност, населена с йерархии от свръхсетивни същества, които даряват мисли, а
индивидуалното съзнание се учи да ги обича
като свои деца.
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ИНТУИЦИЯ И ЛОГИКА: ЕДИН ДИАЛОГ ЗА
ДУХОВНИЯ И ФИЛОСОФСКИЯ СВЕТОГЛЕД НА
ПЕТЪР ДЪНОВ
д-р Мирослав Бачев
СУ

ИНТУИЦИЯ И ЛОГИКА: ЕДИН ДИАЛОГ ЗА ДУХОВНИЯ И
ФИЛОСОФСКИЯ СВЕТОГЛЕД НА ПЕТЪР ДЪНОВ
д-р Мирослав Бачев

Единствената права философия в света е
ние да се научим да мислим както Бог мисли,
да се радваме както Той се радва,
да се веселим както Той се весели.
Петър Дънов

УВОД
Петър Дънов започва своята активна
социална, образователна и духовно-културна
дейност през 1914 г. – началото на официалното стенографиране на беседите му, държани
в неделя сутрин пред обществеността. През
1922 г. той започва да изнася лекции в организирана от него школа. Съдържанието на тези
лекции, от една страна, е задълбочаване на основните знания, предадени вече в неделните
му беседи до този момент, а от друга – то
може да се интерпретира като разгръщане на
една цялостна духовно-образователна и духовно-възпитателна програма.
В годините между Първата и Втората световна война за учението на П. Дънов в
България се знае (извън собствените му книги)
предимно чрез малко на брой публикации, а сериозни философски изследвания през този период не се срещат. Едно изключение от това
състояние внася своеобразният литературен
философски диалог, състоял се на страниците
на сп. „Философски преглед“ през 1930 и 1931 г.
Главен редактор на списанието е известният
от онова време философ и университетски
преподавател Димитър Михалчев, последовател на школата на Йоханес Ремке. По неговите думи сп. „Философски преглед“ има за цел
да даде думата на всички философски и религи-

озно-философски течения и школи в България,
да бъде своеобразен форум за диалога помежду
им, поради което това право е дадено и на познавач на учението на Петър Дънов.1 Като такъв е поканен Ангел Томов – също философ и
освен това активен обществен и политически
деятел. След публикуването на статията му
„Религиозно-философският мироглед на Петър
Дънов“ през 1930 г. през следващата година Михалчев публикува критичен отговор на статията на Томов със заглавие „Против дъновизма
като теософско учение“. Основната цел на настоящия доклад е да реконструира този диалог
и критично да анализира основните теологически и философски тезиси на Томов и Михалчев.
Главната ни теза тук е, че интерпре
тацията на Михалчев за дъновизма като теософско учение е неточна и в голяма степен
едностранчива. От друга страна, теологикофилософският прочит на Томов е сравнително
точен, но също допуска някои концептуални
грешки. Една от задачите на настоящия доклад е да ги посочи и да направи оценка на състоялия се диалог. Ще се спрем по-конкретно
върху няколко основни теми: интерпретацията на доктрината на Петър Дънов като теис1 Михалчев, Д. (1931). Против дъновизма като теософско учение, - В: сп. Философски преглед, 1931 г. (год.
III), кн. 1, с. 121.

21

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
тична и пантеистична, отношението между
теория и практика в учението му, както и ролята на християнството в неговия светоглед.
Накрая ще направим опит за резюмиране на
най-важните философски идеи на П. Дънов. Посредством това настоящото изложение има
за цел да бъде своеобразен принос към разбирането на културното и духовно-образователното дело на Петър Дънов чрез организираната
научна конференция „Петър Дънов, Учителя, в
културното пространство на България“.

1. ТЕОРИЯ И/ИЛИ
ПРАКТИКА
Отношението между чисто свето
гледните и метафизичните принципи в учението на Петър Дънов и практико-възпитателната му страна е твърде интересна тема, която
се нуждае от специално изяснение. Тук обаче ще
се задоволим да посочим само основните позиции на Томов и Михалчев по този въпрос, а повече подробности ще дадем в заключителната
част. Томов изтъква, че задачата на Петър
Дънов е предимно просветно-възпитателна,
а не „книжна“ и литературна, с други думи –
да се усвои „изкуството на разумния живот“.2
Но тази задача е извън обсега на настоящия доклад, който цели преди всичко интерпретация
на теоретичните положения и особено философското, изложено у Томов и Михалчев. По отношение на теоретико-познавателните идеи
във философията на Петър Дънов Томов изтъква, че последният не се стреми да даде последната дума на знанието в неговата окончателна форма, подобно на други философи, но че
истината е винаги процес. Освен това знанието
и познанието са в пряко отношение към морала
и без морално възпитание духовните истини остават скрити за личността.3
2 Томов, А. (1930). Религиозно-философския мироглед
на Петър Дънов, - В: сп. Философски преглед, 1930 г.
(год. II), кн. 1, с. 77.
3 Пак там.
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Липсата на „стройно формирана и изложена религиозно-философска система“4 у Петър Дънов е в действителност вярна теза на
Томов. Но тук трябва да се има предвид, че
той говори именно за изложение на философска система, едни от най-ярките примери за
което можем да намерим в немската класическа философия. Раждането на „системите“
(които изместват „сумите“ на Средновековието) е пълноценно разгръщане на онзи стремеж към систематично знание, неизкореним
от човешката природа и дори най-висша метафизична потребност на разума. Но липсата на такъв тип „философска система“ у
Петър Дънов не означава липсата на система
и систематичност изобщо. Една безспорно
твърде добра систематизация на основните
идеи на учението му е книгата „Учителят
говори“ със съставител Георги Радев. Освен
това учението се подчинява на основни принципи, съдържа пространни интерпретации на
библейски стихове, както и набор от основни
методи за духовно развитие.
В тази връзка тезата на Михалчев е вярна: макар и просветно-възпитателната работа да е водеща в движението на Петър Дънов,
учението му съвсем не страда от липса на
теоретически (метафизични) принципи, от
определен светоглед, който и според Томов е
„философско-религиозен светоглед“.5 С други
думи, макар и по-важна да е практиката, личното усъвършенстване, култивирането на личността, учението му претендира да съдържа най-важните принципи на един теистичен
(или както ще видим по-надолу, един панентеистичен) светоглед. Според Михалчев от изложението на Томов е видно, че учението на
П. Дънов съдържа метафизика, теория на
познанието, етика и философия на историята. На базата на текста на Томов Михалчев
формулира седем точки, в които помества
4 Пак там.
5 Михалчев, пос. съч., с. 121.
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най-общите теоретични положения на този
светоглед: Бог е първопричината на всичко;
душите се подчиняват на закона за карма и се
превъплъщават; битието е йерархично подредено, възлизайки от физическия свят към
все по-фини духовни светове. Единството на
всички светове е определено като „природа“.
Човекът е проява на това единно битие. Превъплъщенията на душата целят развиване
на по-висши духовни способности и духовнонравствено съвършенство.6
Едно важно условие по отношение на
теоретичните принципи в учението на Петър Дънов, което изтъква Томов, е, че първият далеч още не е развил своето учение в
пълнота. Всичко казано дотук по тази тема
насочва Михалчев да изключи от интерпретацията си самите лекции и беседи на П. Дънов,
смятайки, че те не са изложение на (или някакъв увод към) философска система, която
може да бъде директно критикувана. В този
смисъл да се прави критика на дъновизма само
по една негова интерпретация – каквото е
всъщност критиката на Михалчев – е, меко
казано, ненаучно.
Михалчев твърди, че дъновизмът отрича официалната наука, защото своите истини
постига по свръхсетивен и интуитивен път.
Самият Петър Дънов обаче твърди съвсем
различно нещо: „Мнозина, особено религиозните, се изказват против науката. Те намират,
че като се стреми към Бога, човек не се нуждае
от наука. Не, науката е толкова необходима за
човека, колкото и храната. Човек може да се
обяви против някои шаблонни разбирания на
известни учени, но не и против самата наука“.7
„Днес се правят опити да се обясняват причините за противоречията в науката и във
философията. Науката е едната страна на
реалността, а философията – другата; те се
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стремят да обяснят Абсолютното, метафизичното, неизменното. Целта на науката и на
философията се заключава в това да познаят
реалността и да я приложат.“ (к.м. – М.Б.)8
„Науката е средство, чрез което човек придобива вътрешно знание: с това знание именно
той може да подобри живота си. Не може да
се отрече онова, което великите хора са дали
на света, но всеки човек трябва да допринесе
нещо, колкото и малко да е то. Не пренебрегвайте сегашната наука, но ползвайте се от
нея. Тя крие в себе си известни блага, чрез които можете едни на други да си помагате.“9

2. ТЕОСОФИЯ ИЛИ НЕЩО
ДРУГО?
Още в началото на изложението си Томов обвързва силния подем на мистичната
мисъл и мистичните движения през 20. век със
социалната криза.10 Всъщност това е един социален закон. Томов разбира мистично в доста
широк смисъл – идеализма въобще, духовния
идеализъм, теософското движение, движението „Нова епоха“ и др. Учението на Петър
Дънов е поставено в контекста на голямата
духовна вълна на 20. в.11 и вникването в него е
възможно само при предварителната школовка в основните идеи на модерния мистицизъм, Йога, теософията, окултните движения
и християнството. Това е, най-общо казано,
основата, върху която гради Петър Дънов.12
Задачата на теософията, според Томов, е да
подготви условията за реализиране на новите
идеи.13
8 Дънов, П. (2013). Сила и живот, т. 7, София: Захарий
Стоянов и Бяло Братство, с. 15.
9 Дънов, П. (2013). Божият глас, София: Бяло Братство, с. 38.
10 Томов, пос. съч., с. 73.

6 Пак там, с. 121-122.
7 Дънов, П. (2012). Ключът на живота, София: Бяло
Братство, с. 117.

11 Пак там, с. 75.
12 Пак там, с. 78.
13 Пак там, с. 74.
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Разбираме стремежа на Томов към по-задълбочено осмисляне на ролята на модерните
духовни учения на неговото време в светогледа
на П. Дънов, представени тук като отношение
между цяло и част, но следва да отбележим, че
Томов твърде много се фокусира върху теософията и я идеализира, поставяйки я в мащаби,
които тя не обема: така например примирението между религия и модерна наука, първо,
съвсем не е само стремеж на теософията, и,
второ, трудно може да се каже, че теософията примирява тези две движения на духа. Друго
негово твърдение – че теософията примирява
духа на Изтока и духа на Запада,14 е твърде пресилено предвид факта, че това „примирение“
все пак е в полза на „духа на Изтока“ и дори да
има своята първоначална зададеност като такова, в действителност съвсем не е синтез на
Изтока и Запада. Също така проблематична е
и службата на теософията като тълкувател
на езотеричното християнство. Томов се позовава на Ани Безант15, но духът на Изтока и
тук е водещ, макар и под благородната мисъл
за изяснение на тайните на изначалното християнство.
В същия дух Томов обвързва идеите за
инволюция и еволюция в учението на П. Дънов с йогата, теософията и окултизма.16 Но
класическата йога на Патанджали не съдържа
доктрина за инволюция и еволюция. Тази идея
се появява сравнително късно в Йога, в края
на 19-и и началото на 20-и век, и вероятно е
„внесена“ в Йога доктрините покрай множеството окултни учения от този период. Освен това при Петър Дънов идеите за инволюция и еволюция са пряко свързани с проявите
на Христос, проявения Бог, космичния Логос.
По това Петър Дънов много повече се доближава до антропософията на Рудолф Щайнер,
отколкото до теософията.

Основаният изходен пункт на Михалчев,
повлиян от Томов, е предпоставката на дъновизма като теософска доктрина. Оттук
при сгрешена изходна предпоставка е налице
и погрешна интерпретация. Още в началото
Михалчев заявява: „За тия, които познават
ученията на т.нар. модерна теософия, не
може да има никакво съмнение, че теоретичните елементи в мирогледа на Петър Дънов
са в своите девет десети едно теософско
учение. И то може – в тия си елементи – да
бъде обсъждано само като такова“.17 Обявяването на доктрината за превъплъщаването
на душите, която присъства в учението на
П. Дънов, като теософска от страна на Михалчев18, е погрешно, защото тя е „родена“ в
Далечния изток и е алфата на повечето школи
на индийската философия още от древността. Тук не е мястото да изясняваме генеалогията на тези идеи, но те съществуват далеч преди появата на теософията от 19-и и
20-и в. Учението за „карма“ също е приписано
на теософията и дъновизма.19 Тази доктрина всъщност е част от духовната азбука на
древноиндийската религиозна философия. За
всеки конкретен принцип или теза в критиката си Михалчев постъпва по един и същ начин
– заявява, че то е и дъновистко, и теософско,
след което не привежда нито един цитат от
книга на Петър Дънов, а се заема с цитирането на теософски автори. Следователно неговата критика не може да бъде критика на
дъновизма, но остава единствено критика на
теософията.
Според Томов целта на дъновизма е същата като на теософията и модерните мистични учения: всички те се стремят към висш
синтез на духа, синтез на духовните придобивки на миналото, предимно на древния Изток,

14 Пак там.

17 Михалчев, пос. съч., с. 123.

15 Пак там, с. 75.

18 Пак там, с. 127.

16 Пак там, с. 79.

19 Пак там, с. 140.

24

Интуиция и логика: един диалог за духовния и философския светоглед...
с духа и постиженията на Новото време.20
Тук бихме искали да обърнем внимание на една
грешка в интерпретацията на Томов, която
се е утвърдила едва ли не като аксиоматично
положение. Идеите на далекоизточната духовна култура в учението на Петър Дънов съвсем
не са механично смесени с тези на християнството и Запада. Всъщност при по-задълбочено вникване се установява, че основните послания, основните цели и стремежи в учението
му са кристализирали християнски идеи, докато тези на Изтока са поставени именно в
този християнски контекст. Тук е мястото
да отбележим, че точно това го различава и
от теософията. Разбира се, ценното тук в текста на Томов е, че обръща внимание на този
диалог между Изтока и Запада, който в действителност е характерен за учението на Петър
Дънов, но има специфични и нередуцируеми нюанси, които, ако не се вземат предвид, трудно
би се стигнало до разбиране какво точно отличава учението му от всички нови и по-нови
опити за подобен синтез.

3. ПРОБЛЕМЪТ ЗА
ПАНТЕИЗМА И
ПОНЯТИЕТО ЗА ПРИРОДА
Според Томов учението на Петър Дънов
„...подобно на модерната теософия и сродните ней учения може да се окачестви с няколко
думи като модерен пантеизъм, но същевременно то е и един възвишен монотеизъм“.21
Първо, неточно е твърдението, че пантеизмът на теософията и дъновизма е от един
и същ вид. „Пантеизмът“ на П. Дънов, ако
изобщо може да се говори за такъв, се концентрира върху една разумност в самата природа. Понятието за „природа“ в учението му ще
разгледаме подробно по-надолу. Второ, едновременното причисляване на дъновизма както
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към теизма, така и към пантеизма се нуждае
от допълнителни изяснения, неприсъстващи
в текста на Томов.
Всъщност проблемът за присъствието
или отсъствието на пантеизма в учението
на Петър Дънов изисква далеч по-обстоен анализ, за какъвто тук няма място, поради ограниченията в обема, както и поради различния
предмет на изследване. Но се надяваме на бъдеща възможност за такова едно детайлно
изследване, доколкото тази тема е твърде важна в теологическо и философско отношение.
По наше мнение Томов прави точна интерпретация на доктрината за природата у
Петър Дънов: „Природата – това е самата
проявена външно висша реалност, проявената висша разумност; природата обаче е скрила своята духовна и божествена физиономия
за нисшето съзнание. То вижда само сянката
на нещата, променливата видимост, а не и
истинското съдържание, истинския живот,
не и ония духовни и разумни творчески сили,
които се проявяват и работят зад тази
видимост“.22 Т.е. понятието за природа съвсем не е онова тясно понятие, съдържанието
и обема на което се ограничава единствено
до материалния свят, но е единството на
всички светове (включително и духовни), на
цялата йерархия на битието, в която се проявява Бог. И в този смисъл „пантеизмът“ в
учението на Петър Дънов изчезва като дим,
освен ако самото понятие пантеизъм не бъде
коренно преосмислено. Под природа П. Дънов
не разбира видимия материален свят, т.е. света, творението, казано на теологически и религиозен език, а разбира единството на всички
светове от Бога до материалния свят: „Живата Природа в своята целокупност е проява
на разумни Сили, на Разумни същества от разни градации, които живеят в пълна хармония,
общение и единение. Всички те имат една
висша цел, която наричаме Бог, сиреч без-

20 Томов, пос. съч., с. 76.
21 Томов, пос. съч., с. 78.

22 Пак там, с. 79.
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граничното, безначалното, в което всичко
съществува, движи се и се развива. Очевидно
под Жива Природа ние не подразбираме онова,
което съвременните естественици подразбират. За нас Природата е нещо велико – не
само по своето устройство, но и по онази интелигентност, по онази върховна разумност,
която тя проявява“. (к.м. – М.Б.)23
„Пантеистичната метафизика“ на дъновизма, така, както я съзира и Михалчев24,
със сигурност повлиян от Томов, отново е
плод на позоваване не на първоизточник, а на
интерпретация, с други думи – цялата критика на дъновизма на Михалчев е една интерпретация на интерпретацията. Че Бог е
личностен, а още по-добре – свръхличностен,
Дух и същевременно проявяващ се в единното битие, е неразбрано за Михалчев: „Ала
как може да е единично и лично това, което
е във всяка душа същото?“ и „Бог живеел във
всекиго от нас и всеки от нас живеел в Бога:
това е една от антиномиите на пантеистичната метафизика на Дънов“. Тезата, която
Михалчев нарича антиномия на пантеистична
метафизика, е всъщност основен принцип на
теистичния светоглед или поне на християнския теизъм. Да се върнем за кратко към
думите на Новия Завет: „И ето, Царството
Божие вътре във вас е“ (Лука 17:21), „Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий
живее във вас?“ (1 Кор. 3:16) и „чрез Него (Бога
– М.Б.) живеем и се движим, и съществуваме“ (Деян 17:28), „Че ние пребъдваме в Него и
Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от
Своя Дух“ (1Йоан 4:13). Михалчев е прав тук
само в едно отношение – цитираното от него
твърдение, че човек живее в Бога и Бог живее
в човека може действително да се разглежда
като антиномия, но само за един изцяло логически разсъдък. Неслучайно казваме именно
23 Беинса Дуно (2010). Учителя говори (съст. Георги
Радев), София: Бяло Братство, с. 78. Първото издание на книгата е от 1938 г.
24 Михалчев, пос. съч., с. 142.
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„разсъдък“, съгласно разликата, която правят
между разсъдък и разум Кант и Хегел, и особено последният, както и философската традиция след тях. Но това не е антиномия за
религиозния и теистичния разум.
„Съществува от вечност един Бог. Това
е алфата на всяко теософско учение“, твърди
Михалчев.25 Но това е и алфата на християнството, както и на всеки теистичен светоглед изобщо. По-нататък в текста критиката се концентрира около твърдението, че Бог
е изложен на „материализиране“ с тезата, че
Той се „намира“ на небето. Запознатият със
символния език на религията добре знае какво означава метафора, алегория и т.н.; с други
думи – не може да има нещо, което е „извън
Бога“ и е напълно ясно, че под небе се разбира
трансцендентността на Бога. Михалчев критикува отделянето на душата и съзнанието
от тялото от позициите на теорията за
психофизическото единство, като обявява
първото за теософско и окултно учение.26 Тук
се пропуска обаче, че всяка голяма теистична
религия разглежда душата (и съзнанието, повече или по-малко) като нещо отделно от тялото, когато настъпи смъртта. Всъщност
това е и основен елемент на Methaphysica
specialis – именно безсмъртието на душата в
един отвъден свят.
По всичко изглежда, че критиката на
Михалчев се концентрира около една позиция,
според която светогледът трябва да бъде
логически непротиворечив. За да разберем
по-добре невъзможността от подобно начинание, ще приложим тук критическия метод,
за да разберем по-добре антиномиите, на които би се натъкнал разсъдъкът, ако се опитва
да обоснове един от двата светогледа – теистичния и пантеистичния. Надяваме се, че
читателят ще ни прости, че в началото на
21. век, в епохата на Хайдегеровото осмис25 Пак там, с. 134.
26 Пак там, с. 139-140.
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ляне на метафизиката и фундаменталната
онтология, разцвета на деконструктивизма,
новото осмисляне на херменевтиката и във
века на аналитичната философия, и особено след Кантовата критика на разума, сме
склонни да представим цял куп схоластични
разсъждения. Смятаме обаче за полезно да се
проследят трудностите пред разсъдъка при
желание за непротиворечив религиозен и духовен светоглед.
1. Основна теза на християнския теизъм: Бог е трансцендентен по отношение на
света (природата) чрез Своята същност и
същевременно иманентен на света чрез Своите енергии.
Критика: За да избегне както тезата
на пантеизма (светът е еманация на Бог),
така и тази на дуализма (Бог само „подрежда“
наличната вече материя), теизмът се осланя
на формулата creatio ex nihilo, т.е. сътворение
от нищото.27 Бог твори света от нищо-то,
т.е. от нещо, което следва да е извън него.
Нищо-то е отделено от Бога и от него Той
твори света. Това обаче е безсмислено, защото веднага ни препраща към дуализма, където
наред с Бога има и т.нар. „нищо“, от което
Бог извежда света от небитие към битие. В
метафизичен смисъл извън Бога не съществува нищо? Мислимо ли е изобщо небитие-то,
може ли да се състави понятие за небитие?
Обичайното възражение е, че дори и невъзможно за нашето мислене, това е възможно за
Бог. Това е така, но тук ние обсъждаме именно онова, което е достъпно за мисленето, а не
е свещена тайна, mysterium, не е нещо свръхразумно.
По-нататък от понятието за Бога като
всеобхващащ и вездесъщ задължително следва, че светът съществува вътре в Бога. Бог
обаче е неделим в Себе Си, а светът е съста27 Идеята за creatio ex nihilo се налага чрез юдейската
монотеистична традиция. За „творение от нищо“
се споменава в Библията в неканоничната книга
„Макавейска“: 2 Мак. 7:28.
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вен, следователно делим; как тогава светът
съществува в Бога и Бог – в света? В такъв
случай трябва да се признае, че Божествените енергии, които пронизват и присъстват в
света, се състоят от части, което е немислимо – как тогава са Божествени? Светът е
съставен, т.е. състои се от части, а Бог – не,
Той е неделим, следователно Бог и свят са несъвместими. Подобен извод обаче е деистичен по характер. Ако Бог и свят са едно, светът трябва да е неделим в себе си, което се
изисква от понятието за Бога. Светът обаче
е делим, следователно Бог и свят са нещо съвсем различно и Бог не присъства в света. Ако
Бог не присъства в света, животът няма да
е възможен. Как светът е вътре в Бога, а Бог
не присъства в света? Къде е краят на света,
на физическата Вселена, та Бог да бъде извън
нея?
Един от фундаментите на християнския теизъм (респ. монотеизъм) е доктрината за същност и енергии у Бога. Следва
въпросът: същността и енергиите на Бога
отделими ли са едни от други, или не? Да са
отделими е невъзможно – в такъв случай енергиите няма да бъдат Божествени, Бог няма
да присъства в света. Оттук следва, че са
неотделими. Ако Божествените енергии са
неотделими от Божествената същност и същевременно посредством тях Бог присъства
в света, то следва, че енергиите необходимо
трябва да носят в себе си същностен заряд.
Бог присъства в света, но Той няма части, а
е навсякъде (в каквото и да е пространство)
и винаги (в каквото и да е време) цял, следователно Божията същност не присъства
в света. Ако енергиите са неотделими от
същността, то и същността е в света; ако
са отделими (което е немислимо), те няма
да бъдат Божествени и следователно Бог не
присъства в света.
Отношението между Бог и свят преминава в отношение между Творец и творение.
При предпоставките на теистичния свето-
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глед метафизическо немислимо е да има нещо
извън Бога, т.е. творението е в Бога. Бог е
във всичко и всичко е в Бога (панентеизъм).
2. Основна теза на пантеизма: Бог е
самата природа, всичко съществуващо е самият Бог, Който е единствено иманентен,
вътрешно присъщ на света; същността на
Бога не е трансцендентна по отношение на
този свят.
Критика: Ако Бог и светът са едно и
също, самият „стремеж“ към Бог се обезсмисля. Бог твори света от Себе Си, от Собствената Си природа, от същността Си, следва
еманация и следователно Божията същност е
„разлята“ в света и светът е Божествен. Не
съществува никаква разлика между „нашия
свят“ и Божествения освен тази, че „нашият“ е на последното стъпало на разливащата се Божественост, но по същество разлика няма, светът е Божествен. Но по всичко
изглежда, че светът е изменчив, преходен и
несъвършен и следователно извън съвършенството и вечността на Бога. Ако същността на Бога е в света, то всичко е Божествено,
което пък с необходимост означава да бъде
отречено злото в света, което е практически немислимо. При последователния пантеизъм всичко в света е Божествено. Светът
е проява, еманация на Бог, себеразкритие на
Бог. Ако светът е Божествен, не съществува никаква разлика между действителност
и идеал, не е нужно „...усилие на волята за преминаване от състояние на даденост в едно
желано ново състояние...“.28
По-добре да спрем дотук с подобни размисли. Те, разбира се, също могат да бъдат
обект на критика. Всичко казано дотук цели
да се вникне по-добре в природата на разсъдъка, който чрез своите чисти априорни категории би се стремил да вникне в отношението
между Бога и природата и до какви антиномични изводи може да доведе всичко това. Без
28 Пенов, Д., За произхода и целта на света, […], с. 82.
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разума и особено без своего рода mysterium,
т.е. нещо свръхрационално, интуитивно,
нещо символно, това отношение никога не
може да бъде последователно докрай обяснено чрез изграждането на логически непротиворечив светоглед. Всъщност последното е
на практика невъзможно. С оглед на горните
размисли Фридрих Паулсен споделя тезата, че
философският пантеизъм не изключва трансцендентността на Бога, а напротив, го предполага. Видимата природа е крайна, Бог е безкраен, природата „изчезва“ в Бога, но Бог не
изчезва в нея. Същността не Бога е безкрайна
и не се изчерпва с определенията за действителното. „Ще е идолопоклонство да се твърди, че същността на Бога се губи в дадената
нам природа и същност на творенията. Обаче философският пантеизъм е по-далеч от
подобно идолопоклонство, отколкото теизмът, който, като определя отвлечената
Божия същност със свойствата на човешката същност, често показва съмнителна
наклонност към фалшива иманентност“
(к.м. – М.Б.).29
Отношението между Бог и природа у
Петър Дънов е сложно, нееднозначно и понякога доста трудно за анализ. Самият Бог е определен като „безграничен, без форма, Сам по
Себе Си, Той е Нищо и това Нищо съдържа
всичко в себе си, създава и никога не се изтощава…“ (к.м. – М.Б.).30 Следователно всички
твърдения за пантеизма, в традиционния смисъл на понятието, в учението и светогледа на
Петър Дънов са неадекватни. В тази посока е и
следната мисъл на П. Дънов: „Аз често казвам:
Да почерпим нещо от Природата – това изречение е, само по себе си, наполовина разбрано. Когато някой велик цигулар иска да изрази това,
което е скрито в него, какво му е необходимо
– една цигулка; тая цигулка и този лък са Приро29 Паулсен, Фр. (1912). Въведение във философията, С.,
с.188.
30 Дънов, П. (2013). Сила и живот, т. 7, София: Захарий
Стоянов и Бяло Братство, с. 552.
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дата, следователно чрез нея, чрез тази цигулка,
той може да изрази своето вдъхновение. Цигулката, влизайки в ръцете на цигуларя, говори отлично, тя оживява в ръцете му, но сложи ли я на
земята, тя пак заспива; следователно Природата понякога е жива, а понякога е спяща. Казвам:
трябва да идем в Природата, но кога да идем –
само когато Великият цигулар свири в нея, когато Божественият Дух я е взел в ръката Си
и всички сили действат както тази цигулка;
тогава трябва да идем, а не когато Цигуларят
почива, или Божественият Дух се е оттеглил
– тогава и тя почива. Защото и тази цигулка,
Природата, се нуждае от почивка, всичко в света се нуждае от почивка“.31 Още по-недвусмислено е друго твърдение на П. Дънов: „И тъй, ние
наричаме Разумна Жива Природа онова, което
е проявено. А онова, което още не е проявено,
ние наричаме идейна душа на Битието. Идейното, вечното, свещеното, непроявеното – това
е Бог, това е великото Начало на Живота. То е
свързано с проявеното. Затова някои наричат
Природата тяло на Бога. Това обаче е само
един образ. Ала мнозина дотам се увличат
от този образ, та поддържат, че Природата и Бог са едно и също нещо. Но ако Природата и Бог са едно и също нещо, тогава Бог
ще бъде едно ограничено същество. Едно знаем ние положително – че Природата е проявеното, а Бог е непроявеното, безграничното, което
вечно се проявява и все непроявено остава“ (к.м.
– М.Б.).32 В допълнение на горното е и тезата
на П. Дънов, че Бог се проявява само като възможност във всичко живо, което означава, че
в човека присъстват възможностите на Бога.33
И за да избегнем отегчението от множество
цитирания, представяме в тази посока още
само една мисъл: „…тихият глас на Природата
31 Дънов, П. (2011). Сила и живот, т. 5, София: Захарий
Стоянов и Бяло Братство, с. 741.
32 Беинса Дуно, пос. съч., с. 79.
33 Дънов, П. (2012). Сила и живот, т. 6, София: Захарий
Стоянов и Бяло Братство, с. 196.
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представлява външна проява на Бога“ (к.м. –
М.Б.).34
По отношение на понятието за Бог у
Петър Дънов и отнасянето му към битието Томов твърди: „По отношение на битието Бог е трансцендентен и иманентен, Той
е неизменен абсолют, централна монада и
същевременно проявяващ се, даващ форма и
живот на всичко, вечно творящ логос. Като
Абсолют, Той е първопричина на всички неща,
дава живот на всичко, съдържа единството
на всички души; Той е Глава на човешкия дух.
В своето проявление Той е единното и вечно битие, всемирният живот, творческата
любов, висшето съзнание, или съзнанието на
цялото“.35
Първата част на твърдението съдържа основните позиции на теистичния светоглед и според нас са сравнително точна
интерпретация на онова, което се отнася
до Methaphysica specialis в учението на българския мъдрец. Твърдението обаче, че Бог е
неизменен абсолют, влиза в известна степен
в противоречие с пантеизма, разбиран като
идентичност на Бог и природа, при което промените в природата би трябвало да бъдат и
промени в самия Бог.36 Томов определя Абсолюта у Петър Дънов като „единното и вечно
битие“.37 От друга страна, според Томов у П.
Дънов Бог е живот, любов и съзнание. Но това
е тъкмо библейското понятие за Бога, Който
е Любов, живот, съзнание, вечен и неизменен
34 Пак там, с. 275.
35 Томов, пос. съч., с. 78-79.
36 Трябва обаче да отбележим, че в действителност
класическият пантеизъм на Б. Спиноза с формулата
Deus sive natura („Бог или природата“, т.е. идентичност на Бог и природа) не предполага изменение в
Бога, т.е. в абсолютната субстанция. Спиноза дефинира субстанцията, която е Бог, с качествата
безусловна безкрайност, вечност и необходимост.
вж. Спиноза, Б. (1981). Етика, София: Наука и изкуство, с. 61-62 и сл.
37 Томов, пос. съч., с. 79.
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абсолют. Всичко това трудно се съгласува с
твърдението на Томов за „пантеизма“ на Петър Дънов.
Томов формулира съвсем точно антропологичните идеи на Петър Дънов, Учителя:
„Човекът е проявление на единното битие: в
него това битие разкрива своето естество.
Той обаче далеч не е най-висшето проявление
на това битие“. Човек е свързан с цялата
йерархия на битието посредством своите
тела: с физическото тяло е свързан пряко с
материалния свят, а чрез своя дух – с абсолютното начало.38 По такъв начин човекът
е микрокосмос и микротеос, той е образ и
подобие на Бога и образ и подобие на цялото
битие и е в непосредствено единство с това
битие.

4. РОЛЯТА НА
ХРИСТИЯНСТВОТО
Томов, за разлика от Михалчев, обръща сериозно внимание на Христовото учение в метафизичната и етичната доктрина
на Петър Дънов. От текста му е видно, че
християнството не е просто една съставна част на това учение, една част от някакъв еклектичен сбор, а всичките му лекции,
беседи, слова са поставени изцяло в християнски контекст.39 Според него Петър Дънов
„...обяснява Христовото учение, разкрива
неговия истински смисъл и мощния творчески дух, който се крие в него; възстановява
неговите най-съществени традиции и създава
в душите една истински жива вяра, способна да внесе великото и новото в живота…
Той проповядва прилагането на Христовото
учение: отказване от робството на греха и
нисшия живот и възприемане „тесния път“
на усъвършенстването, на новото раждане,
на единението с Бога чрез пълно изпълнение на
Неговата воля, той проповядва и онова ново и

велико, което Христос носи днес в живота“.40
Библията като книга на живота (в лексиката
на П. Дънов тя е „Писанието“) е фон, на който
се развиват динамичните процеси във взаимоотношенията между Бога, природата и човека, а нейните основни послания са и основни
принципи на учението на Петър Дънов, т.е.
Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина. Смятаме за
ненужно да прилагаме тук библейски цитати
в подкрепа на тази теза, а и не това е целта
на настоящата статия. В този смисъл учението на Христос е онази идейна основа, върху която Петър Дънов изгражда учението си.
Това се установява чрез внимателен и непредубеден анализ на творчеството му. Именно
това и го отличава от теософията, за която
Михалчев твърди, напълно погрешно според
нас, че е в основата на доктрината му. „Бог
е Любов“ (1 Йоан 4:8,16) – това новозаветно
послание е най-дълбоката основа на учението
на Петър Дънов.
Едно от големите различия между тълкуванията на Михалчев и Томов е, че първият
не вижда в дъновизма нищо повече от една модерна теософия и освен това дори не си прави
труда да се позове на книга на П. Дънов, докато вторият, макар и да съзира теософски
и окултни елементи в учението му, все пак
съвсем ясно посочва неговите новозаветни
идейни основания.

5. ОЦЕНКА НА ДИАЛОГА
Почти всички твърдения на Михалчев за
дъновизма се базират не на първичен източник,
а на интерпретация. Интересното в случая е
това, че Михалчев не цитира почти нищо от
самия Петър Дънов (изключение прави само
една мисъл от негова беседа, цитирана в края
на статията му, като че ли по-скоро от някакъв „академичен свян“), а за всичко останало разчита на интерпретация на учението на

38 Пак там, с. 79-80.
39 Пак там, с. 86-88.
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40 Пак там, с. 89.
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П. Дънов, докато в действителност цитира
и критикува предимно теософски автори: Е.
Блаватска, Ч. Ледбитър, А. Безант и др. По
такъв начин самият метод на критика в
този конкретен случай е ирелевантен към
предмета : тук бива критикуван светоглед,
който според собственото разбиране на критикуващия е сходен с някой друг светоглед, а
критикуваният е именно този „друг“ светоглед, и „покрай него“ и онзи, който е основен
предмет. Подобен подход, според нас, е далеч
от философските и научните методи. И дори
е учудващо, че именно Михалчев – известният и голям български философ – постъпва по
този начин. Всъщност той не е единственият в България с такъв подход към учението
на Петър Дънов – нещо подобно се наблюдава
и при някои съвременни философи, осмелили се
да кажат някоя и друга дума за дъновизма.
Но има и нещо друго, което трябва да се
има предвид при критика на определен светоглед. Философът, който критикува нечий светоглед, трябва да покаже от какви позиции го
прави и съответно – според какви критерии.
Тук обаче не се забелязва нито едното, нито
другото, или поне те не са експлицитно показани. Понякога аргументите се базират на
емпирични факти, но когато това е недостатъчно, се прибягва до философско-разсъдъчни
аргументи.
Въпреки всички наши забележки към интерпретацията на Михалчев, един от положителните моменти при нея е, че критиката
тук е философска, с което твърде много се
откроява от всякакви други критични спрямо дъновизма текстове, много от които не
са нищо повече от едни фанатични и емоционални реакции. Освен това Михалчев може да
бъде аплодиран във връзка с това, че не се опитва „да не забелязва“ този духовно-културен
феномен, а въпреки очакваните критични бележки спрямо редакцията на сп. „Философски
преглед“ (за каквито самият той споменава)
предоставя възможност за изложение на ос-
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новните философски тезиси в учението на П.
Дънов от страна на Ангел Томов – нещо, неслучвало се до този момент, нито пък случило
се повече до идването на комунистическия
режим.
В изложението на Ангел Томов се съзират също някои неточности, които вече показахме, особено по отношение на връзката
между П. Дънов и теософията и пантеизма.
Но независимо от тях неговият текст изглежда достатъчно компетентен и отразяващ релевантно по-важните основни метафизични, епистемологични и етически принципи
в учението на Петър Дънов и освен това посочва ролята на Христовото учение в неговия светоглед.
Дали обаче можем да дефинираме случилото се на страниците на сп. „Философски
преглед“ именно като диалог. Да, но това е
един незавършен диалог. Защото в него се срещат, генерално казано, едно утвърждение –
статията на Томов, и едно отрицание – текстът на Михалчев. Какво е нужно, за да бъде
завършен този диалог, читателят със сигурност ще се досети сам. Но това „нужно“, както се вижда, не е никак лесна работа, макар и
категорично не невъзможна.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЕДИН МАЛЪК ОПИТ ВЪРХУ
ФИЛОСОФИЯТА НА ПЕТЪР
ДЪНОВ
Да се изложат в няколко страници философските идеи в учението на Петър Дънов,
Учителя, е предизвикателство, което трябва
сериозно да се осмисли, преди да се предприеме. Всъщност това се отнася и до по-детайлните въведения в неговото учение. Според нас
общи въведения в неговото учение има достатъчно41 и е по-добре усилията да бъдат кон41 В тази връзка препоръчваме обзорната книга „Учителя“, Изд. Бяло Братство, 2005 г., с автори Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова,
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центрирани върху детайлите, върху по-конкретните теми от творчеството на този
български мъдрец, изследването на които ще
даде възможност да се анализира конкретно
новото, което съдържа неговото учение. На
пръв поглед изложеното по-долу в известен
смисъл противоречи на тази препоръка. Но
нека то бъде мислено като един действително малък опит в тази посока, като един зародиш, който в бъдеще има възможност да даде
своите плодове. Освен това то е вече опит
за представяне на един аспект от учението
на П. Дънов, а именно – най-важните философски идеи, което означава изследване на самия
фундамент на това учение, защото то се основава на принципи.42 Да се систематизират
и изведат основните философски идеи на учението на П. Дънов, предадено под формата на
лекции и беседи, не е лесно начинание. Всеки
такъв опит за систематизация ще страда
от един основен недостатък: редуцирането
на едно идейно богатство с множество измерения до основни дефиниции и концепти.
Основните трудности пред изследователя са
няколко:
1. Примата на практиката в учението, изтъкван и от А. Томов. Тъй като целта
на П. Дънов е много повече практическа, т.е.
културно-духовна и трансформираща, теоретичните контури невинаги са напълно ясни
Борис Николов, както и трите тома на Константин Златев „Учението на Бялото Братство“, Изд.
Бяло Братство, които сравнително изчерпателно
и отлично въвеждат в учението на Учителя Петър
Дънов.
42 В тази връзка препоръчваме и отличния доклад
на Деян Пенчев „Философията в учението на Петър Дънов“, публикуван в настоящия сборник. До
подобен извод достига и Пенчев: „Философията е
импрегнирана дълбоко в самата тъкан на словото
на Петър Дънов. Опитният изследовател може да
забележи философската същност на неговите мисли
и да открие как те кореспондират с основни философски разбирания, като ги обогатяват и развиват
по един нов и оригинален начин.“ Вж. статията му
в настоящия сборник.

32

Варна 2015

и понякога трябва специално да се търсят в
контекста;
2. Говорното слово. Фактът, че словесното наследство на П. Дънов е всъщност
говорено слово (изключение прави една книга
и няколко брошури и статии), допълнително усложнява изследователя. Много често се
срещат изцяло контекстуални вмъквания в
текста, които не бива да се генерализират до
универсално значими принципи;
3. Различната употреба на идентични понятия. Това е следствие от горното.
Много често в зависимост от контекста
употребата на едни и същи понятия придобива допълнителна нюансираност. Това безспорно създава трудност за анализиране и дефиниране на основните принципи;
4. Огромният по обем първичен
текст. Изследователят на творчеството
на Петър Дънов има задача да обхване около
4000 негови беседи, което означава минимум
около 180 тома;
5. Невъзможност за периодизация на основните идеи. Изходната предпоставка тук е
пророческият момент в словото на Петър Дънов, Учителя. Съгласно този момент идеите и
основните му послания обхващат твърде голям
период от време, почти цялото му творчество. Това означава, че то много трудно може да
бъде разделено на превърналите се почти в канон: „ранен“, „зрял“ и „късен“ период, което означава, че за прецизни изследвания на основните
му идеи и понятия трябва да се има предвид цялото му словесно наследство.
Разбира се, трудността на задачата не
само не трябва да бъде повод за интелектуално обезсърчаване на изследователя, а напротив
– трябва да бъде мотивация. Защото навлиза в
тази особена по характер проблематика, в едно
поле от идеи, за което се изисква тънък усет и,
несъмнено, духовно-мистична, а дори защо не –
поетична, нагласа, за да може изследването да
успее да извлече действителната теза, дори и
когато тя е само имплицитно зададена.

Интуиция и логика: един диалог за духовния и философския светоглед...
Със сигурност много от философските идеи при Петър Дънов са присъствали
преди него в една или друга форма, но тук те
са втъкани в един цялостен светоглед. Или,
както казва самият П. Дънов: „Знанието от
едно място не идва и светлината през един
прозорец не влиза. Неизброими са пътищата
на Знанието. Неизброими са прозорците на
Светлината“43. Тук е мястото да кажем, че
учението на П. Дънов е както ново, така и
старо. То е „старо“, защото множество от
неговите елементи са познати вече в историята на религиите и историята на философията, или, по думите на П. Дънов, „Сега аз не ви
проповядвам учение, което не знаете, а само
ви припомням това, което сте знаели, но сте
забравили“.44 То е „ново“, защото съдържа и
нови, непознати досега идеи, представляващи
твърде интересен за изследване предмет.

МЕТАФИЗИЧНИ И
ТЕОЛОГИЧНИ ИДЕИ
Въпреки, че има най-голямо отношение
към теизма (респ. монотеизма), учението на
П. Дънов трудно би могло да се помести в
тези рамки. Идеята за Бога е централна в цялото му учение, тя е изходната точка и крайната цел на цялото движение на човека както
в земния му път, така и в мисията му в необятния Космос. П. Дънов споделя с теизма
идеята, че Бог е трансцендентен по отношение на всичко съществуващо, но същевременно е и иманентен на всичко. От различни негови мисли може да се изведе заключението, че
той се доближава много до панентеизма или
всичко е в Бога (което е различно от пантеистичната мярка). Бог е Творец на невидимите
и видимите светове и се проявява във и чрез
всичко. За разлика от деистичните нагласи
на европейското Просвещение, според Петър
43 Беинса Дуно, пос. съч., с. 30.
44 Дънов, П. (2014). Сила и живот, т. 8, София: Захарий
Стоянов и Бяло Братство, 2014, с. 265.
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Дънов Бог промисля непрестанно за сътвореното битие и го удържа в единство. Сътвореният свят е прослава на Бога и Неговата
Любов. Изхождайки от духа на новозаветното християнство, за П. Дънов най-важната
проява на Бога е Любовта, Бог е Любов, която
е навсякъде и във всичко.
Бог се проявява като Първа Причина,
Абсолютен принцип на битието, същевременно Той е Отец на всички и всичко. По такъв
начин понятието за Бога обхваща и „Бога на
философите“ (като „абстрактен“ принцип и
абсолют) и „Бога на Авраам, Исаак и Яков“
или „живия Бог“ (срв. Втор. 5:26; 1 Цар. 17:26,
36; 4 Цар. 19:16; Пс. 83:3; Мат. 16:16; 1 Пет.
1:23; Рим. 9:26; 2 Кор. 3:3; 1 Тим. 4:10 и др.)
на библейското откровение (като личностно
или свръхличностно Същество, като Баща).
Известното противопоставяне между тези
две понятия за Бога в историята на философията е много ярко припознато у Блез Паскал45, но според нас то трябва да бъде снето
и преодоляно. Бог на философията (Абсолютът) и Бог на откровението (Любещият
Отец) не са нещо различно, това са аспекти
в понятието на един и същ Бог. Като Абсолют Бог е всичко и същевременно нищо. Той
е Цялото, което, дори ако си позволим едно
количествено отношение, превишава значително сумата на Своите части. Бог е абсолютен спрямо всички Свои прояви и творения,
същевременно Той се проявява във всичко.
По такъв начин П. Дънов практически снема
тези два аспекта в едно разширено понятие
за Бога.
Оттук опитите да бъде определено
учението на П. Дънов като пантеистично,
които понякога са тенденциозни и силно конфесионално ангажирани, са безуспешни и следва да бъдат преосмислени. Ако трябва да се
побере в тесните рамки на тези дефиниции,
това учение е по-скоро панентеистично. От45 Вж. Паскал, Б. (1978). Мисли, София: Наука и изкуство, с. 230.
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ношението между Бог и природата П. Дънов
формулира като отношение между Творец и
творение, или, с други думи: „…Природата е
проявеното, а Бог е непроявеното, безграничното, което вечно се проявява и все непроявено остава“.46 В действителност под природа
П. Дънов няма предвид само материалното
битие, както показахме и по-горе при обсъждане на текста на Томов, а тоталността на
невидимите и видимите светове: ангелската
йерархия заедно с материалната Вселена. В
това отношение той приписва разумност на
природата, доколкото в нея пряко се проявява Божественият Дух. В този смисъл
пантеистичните елементи в неговата философия, ако все пак бъдат съзрени такива, не
са в никакъв случай базисни, а са резултат от
по-широкото понятие за природа, която той
нарича „Жива Разумна Природа“.
Битието в своята целокупност е проява на три йерархично ситуирани и пряко
свързани един с друг светове – Божествен,
духовен и физически. Божественият свят е
най-висшата проява на Бога, духовният свят
е съвкупност на Ангелската йерархия, физическият свят е сътвореният материален
космос. Основни принципи на Божествения
свят са Любовта, Мъдростта и Истината.
Тези принципи се проявяват в духовния и физическия светове като Живот, Светлина и
Свобода.
Цялостното проявление на земното битие на човека е подчинено на инволюцията и
еволюцията. Инволюцията е, условно казано,
движение от Духа към материята, или проникване на Духа в материята, с други думи
– движение от центъра към периферията на
сътвореното битие. Еволюцията е обратното движение: все по-силно одухотворяване на
материята, или движение от периферията
към центъра на битието. Според нас идеите
за инволюция и еволюция у П. Дънов не са цен-

трални елементи на неговата философия на
историята, а са същностни елементи на неговата, условно казано, Methaphysica generalis;
т.е. проблемът за инволюцията и еволюцията тук е онтологичен проблем. Основанието
за тази теза е, че тези процеси са „фундирани” в самото битие, а историята е само тяхна „външна“ проекция.
Христос е проявеният Бог в света.
Христос е въплъщение на Любовта, Мъдростта и Истината и е неделим от Абсолютното
битие. Христос е едновременно историческа
личност, космическа същност и мистично
преживяване. Христос е посредникът между
човешката душа и Бога; Той е, Който очертава истинния път, Който води от временния живот към вечния: „Христос е, Който е
движил, движи и ще движи и историчния, и
космичния, и мистичния живот на Земята
и човечеството. Без Христа няма история.
Без Христа няма Космос, сиреч организиран
и устроен свят. Без Христа няма мистичен
живот. Той е великият вдъхновител на всички откровения във всички времена. Той е невидимият двигател на целия духовен живот
на човечеството. За това свидетелства и
Свещеното писание, в което Христос се явява централно лице. За това загатва и сам
Христос в думите: За Мене писаха Мойсей и
пророците”.47

46 Беинса Дуно, пос. съч., с. 79.

47 Пак там, с. 122.
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АНТРОПОЛОГИЧНИ ИДЕИ
В съгласие с раннохристиянската теология според П. Дънов човекът е сътворен от
Бога и притежава Божи образ. Той е проявление на единното духовно и материално битие
и е мост между материалната природа и духовните светове. Човекът е микрокосмос,
отражение на макрокосмоса. Той съдържа
в себе си, в съзнанието си, цялата видима
природа, както и Божествения свят. Човекът се проявява, от една страна, като дух,
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душа и тяло, които са пряко свързани съответно с Божествения, духовния и физическия
светове; от друга страна, човекът притежава седем тела (три тела и четири обвивки),
с всяко от които е свързан с едно от измеренията на битието (респ. тоталността на
всички светове – от Божествения до материалния).
В началото на 20. век чрез някои школи
в психологията става популярен терминът
космическо съзнание. Според Ричард Бък космическото съзнание не е разширение на самосъзнаващия се ум, а надграждаща го функция,
чиято основна характеристика е съзнанието
за живота и реда на Космоса, както и съзнание за притежаване на вечния живот и интелектуално просветление. При това Бък формулира термина космическо съзнание първо
като реално мистично преживяване, при което се изгубва съзнанието за смъртта и съзнанието е озарено от силна вътрешна светлина
и преживяване на необятността на Космоса.
По-късно големият психолог Уилям Джеймс
развива някои от тези идеи в своята книга
„Разновидности на религиозния опит“. Други,
които са използвали понятието космическо
съзнание, въведено от Бък, са гениалният физик Алберт Айнщайн и френският философ и
свещеник Пиер Тейар дьо Шарден.
За Петър Дънов, Учителя, космическото съзнание е особено важен елемент в проявите на единното човешко съзнание, но той
формулира друго, по-широко понятие, което
обхваща и онова, което Бък нарича космично
съзнание, а именно – свръхсъзнание. Космическото съзнание е само етап от свръхсъзнанието. Единното човешко съзнание се проявява в четири аспекта: като подсъзнание,
съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. Подсъзнанието и свръхсъзнанието могат да бъдат
илюстрирани като вертикално измерение на
човека, съзнанието и самосъзнанието – като
хоризонтално измерение. Четирите аспекта
на това единно човешко съзнание са свързвани
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с четирите основни измерения на човешкото
същество: свръхсъзнанието – с духа, подсъзнанието – с душата, съзнанието – със сърцето, самосъзнанието – с ума. Свръхсъзнанието
е лоно на т.нар. космическо съзнание.
Традицията на психоаналитичната психология обичайно разделя съзнанието на съзнателна област и несъзнавано (в някои интерпретации – безсъзнавано, или безсъзнателно).
Онова, което П. Дънов определя като подсъзнание и свръхсъзнание, се отнася до областта
на несъзнаваното, но при него двете сфери са
строго разграничени, като така е ясно коя област е свръхрационална и интуитивна и коя
лежи под областта на обичайното съзнание.
Подобно на възгледа на Аристотел за
трите души у човека, отразени в съчинението му „За душата“, П. Дънов говори за три
основни посоки в проявите на съзнанието:
механична, физиологична и психична. Тези
три аспекта определят и потоците на движение на образи, информация и идеи. В механичния аспект на съзнанието това движение
е отвън навътре. Във физиологичния и психичния аспекти на съзнанието това движение е
обратното – отвътре навън. Процесите при
тези движения отвътре навън са Божествени
и са свързани с проявите на подсъзнанието и
свръхсъзнанието.48
Човекът в сегашното си състояние е
в един от етапите на своята духовна еволюция. Като дух човекът е преминал през
множество природни форми, а неговият път
обхваща още множество такива форми, необходими за усъвършенстването му. Тази позиция предопределя и някои от епистемологичните идеи на П. Дънов относно познанието на
истината и въобще човешкото познание, което на този етап е само малка част от онова
познание, което го очаква. В това отношение
може да се говори за известна релативност
на човешкото познание във всички сфери,
48 Дънов, П. (2006). Сила и живот, т. 2, София: Захарий
Стоянов и Бяло Братство, с. 178.

35

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
имайки предвид неговата бъдеща духовна еволюция.
В своята духовна еволюция човешката
душа се превъплъщава, докато достигне етап
на висше посвещение. Идеята за превъплъщението е тясно свързана с идеята за карма и
т.нар. закон за карма, известен от индийската
духовна традиция и философия. Произходът
на тези идеи се корени в древноиндийските
свещени текстове на Упанишадите (последните части на четирите индийски Веди), а
впоследствие разработени в цялостни доктрини (даршани). За П. Дънов превъплъщението е обусловено от духовното и моралното
усъвършенстване на човека. В този смисъл
човек се превъплъщава, от една страна, за да
изкупи своите грехове и генерални грешки от
морално естествено, а от друга страна, за да
ги превъзмогне и развива своя Божествен потенциал, вложен в него от Бога.

ЕПИСТЕМОЛОГИЧНИ ИДЕИ
Висшата духовна истина в никакъв случай не е статично дадена, а е винаги процес,
винаги е Път, в духовен смисъл на думата.
Тези идеи имат косвено отношение към развитието на философията и теологията на
процеса в 20. в. от Алфред Уайтхед, макар че
Уайтхед ги развива значително по-късно от
П. Дънов. Подобно на теорията на познанието у Платон, в известен смисъл и за П. Дънов познанието е „припомняне“ (anamnesis,
ἀνάμνησις) на онова, което душата познава
от духовния и Божествения светове. И това
е така, защото наблюдаемите предмети
от физическия свят са отражение на онези
от Духовния свят. Тук е валиден древният
принцип на Хермес Трисмегист: „Каквото е
Горе, това е и долу и каквото е долу, това и
е Горе“.49 Съгласно този принцип познанието
49 Тримата посветени (2000). Кибалион (Изследване на
херметичната философия на древен Египет и Гърция), София: Аратрон, с. 20-21.
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е възстановяване на първичния образ, валиден
като такъв в духовния свят.
Истината не може да бъде изразена
в окончателна и съвършена форма, защото
самата Истина е процес и в този смисъл
Знанието е движение и приближаване към
Абсолютната Истина. Човешкото познание
винаги ще бъде само стремеж към тази Истина.
Човешкото духовно познание има още
една цел – Мъдростта, затова то никога не
е самоцелно, но винаги е привличано от един
идеал. Това го осмисля и му дава цена. Но постигането на този идеал – Мъдростта – е съпътствано от множество по-малки цели и
постижения на земния живот. По-скоро този
идеал е привличащата и осмисляща познанието благодатна сила, но в действителния път
на човека самото познание има множество
различни функции: социална, просвещаваща,
облагородяваща, естетическа и т.н. Но всички тези функции се обединяват в общата цел
на човека – познанието на Бога като Любов,
Мъдрост и Истина. Само чрез това познание човешкият живот се осмисля пълноценно. Оттук и извеждането на преден план на
практическата страна на познанието. То има
смисъл и ценност само когато води до реални резултати във връзка с духовното и нравственото развитие на човека.

ЕТИЧЕСКИ ИДЕИ
В пътя на човека към Бога освен познанието на духовните принципи и закони важна част
заема придобиването на добродетели. Всъщност самото познаване на духовните закони е
вече първата стъпка към добродетелния живот, към живота в единение с Божията Любов.
Затова в определен смисъл можем да говорим за
етическа онтология. Защото основните метафизични принципи – Любов, Мъдрост, Истина – еманират като конкретни добродетели в
живота на човека. Те са както цел на човешкия
живот, така и средство за постигането .
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Основната насока на философията
на Петър Дънов е много повече етическа,
отколкото метафизична и епистемологична. С това тя много напомня философиите на Сократ и Кант, положили етическото
с предимство пред метафизичното. Подобно
на формулираното от Кант, за П. Дънов човекът е цел и не трябва да бъде използван никога
като средство. Това произтича от Божествената му душа, която притежава Божествена ценност. Новият морал, за който апелира Петър Дънов, се основава на любовта и
е наречен от него Култура на любовта. Тази
култура на любовта изисква непрестанно
самоусъвършенстване и самовъзпитание от
страна на човека. За П. Дънов едно от най-важните неща в човешкия живот е облагородяването на човешката душа, която, украсена с
добродетели, придобива вечния живот и познанието на Бога като съвършена и неизменна
Любов.
*
Философията на Петър Дънов е една
екзистенциална философия на живота с панентеистичен фундамент. При по-детайлно
запознаване с творчеството му могат да бъдат открити три синтеза:
1. На Запада и Изтока, разсъдъка и мъдростта, рационализма и мистиката;
2. На креационизма и еволюцията. Светът е сътворен от Бога, както и човекът, но
същевременно еволюцията е факт. Еволюцията и инволюцията са в основата на метафизиката на П. Дънов;
3. На пророческото и философското. Със
сигурност съществени са пророческите моменти в творчеството на П. Дънов, но тези
пророчески моменти са много често философски осмислени, предадени са чрез един фин
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философски инструментариум. Или, казано с
други думи, това е учение на срещата между:
Бога и човека, човека и природата, мъдростта и разсъдъка, изтока и запада, пророческото и философското, културата и природата.
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ФИЛОСОФИЯТА В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ
Деян Пенчев

УВОД
Философията има отношение към мъдростта.
Без философия не може да се говори
нито за обхода, нито за морал.
Без философия човек живее само за себе си,
за своята личност.
Петър Дънов

К

ато културно явление философията се е обособявала по различни
начини в историята. В началото
е била достояние само на малцина, след това
са се образували различни школи и направления, а накрая влиза и в университетите като
специализирана научна дисциплина. Самият й
път на развитие сякаш е създал два смисъла
на разбирането за това какво точно представлява тя и каква е фигурата на философа.
Тях можем да разгледаме в тесен и в широк
смисъл. В първия философът е човек, който
цял живот се занимава само с философската
наука, завършил я е като свое образование и
работи в някой университет или институт –
такива са например Имануел Кант, Георг Хегел, Фридрих Шелинг и др., такива са и всички
съвременни философи. В по-широкия смисъл
на понятието философията не е само научно-академична дисциплина – тя притежава
статут на житейска, екзистенциална форма
на познание, която не се влияе от конюнктурни, нормативни или субективни ограничения,
наложени от човешката конвенционалност.
Тук философът не е кабинетно лице, а деен
участник в жизнената тъкан на реалността

– той може да бъде социален реформатор,
революционер, религиозен деец, учен или пък
странстващ мъдрец. За мнозина това сякаш е
по-автентичната форма на философа, позната още от древността. Подобни примери са
Питагор, Сократ, Диоген, Сенека, също Блез
Паскал, Франсоа Волтер и др. Такива личности могат и да не оставят писмени текстове след себе си, но с живота, постъпките и
словото си продължават да съществуват
и да бъдат помнени. Някои консервативни
изследователи още спорят дали мислители
като Марк Аврелий, Гьоте, Новалис, Толстой
и Емерсън могат да се нарекат философи, но в
този по-широк смисъл те са такива.
Петър Дънов (1864–1944) е един от българските примери за втория, по-широк смисъл
на понятието философ. Той няма философско
образование – завършил е теология в Бостънския университет, САЩ (1893), но независимо от това е автор на философски съчинения:
книгата Науката и възпитанието от 1896 г.,
сборникът В царството на живата природа,
състоящ се от десет статии, публикувани
в сп. Всемирна летопис (1919–1925), както и
някои малки етически и мистични текстове
като Светът на великите души (1932), Ценни мисли из книгата на великия живот (1932),
Привет към ученика (1938) и Вечният завет на
Духа (1939).
Авторът на тези съчинения съзнателно
се е стремил да ги напише по достъпен за широката аудитория начин и не е използвал академичния философски Кантов и Хегелов подход.
Петър Дънов борави свободно със словото и използва максимално неговите възможности. Той
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представя своите разбирания така, че те да са
еднакво разбираеми за неговия съвременник – и
обикновения българин, и академичното лице. В
ранния си и единствен научен труд Науката и
възпитанието той изнася редица разбирания,
които кореспондират с някои от тогавашните
водещи постановки в науката и философията. В
този текст са използвани множество цитати
и позовавания, споменати са различни учени и
мислители, изтъкнати са редица научни факти,
които авторът използва в своята аргументация, и се коментират изконни философски проблеми, на които се дават собствени отговори
и решения. Следователно съчинението може да
бъде считано за един от първите авторски философски опити в периода на следосвобожденска
България, а Петър Дънов – за един от младите
философи на страната. За разлика от други български автори, повече историци на философията, отколкото философи в собствения смисъл
на думата, и подобно на някои възрожденски писатели като Петър Берон (1799–1871), Иван Селимински (1799–1866) и Васил Берон (1824–1909)
младият Петър Дънов предлага собствени философски трактовки и прави собствено научно
изследване върху културни и философски понятия, като показва едновременно завидна ерудиция, висок езиков стил и възвисеност на схващанията. Основоположниците на философията
като самостоятелна наука у нас – Иван Гюзелев
(1844–1916) и Иван Георгов (1862–1936), творят
философските си трудове по-късно от първото
съчинение на Петър Дънов, в периода след 1900
година. По време на написването на Науката и
възпитанието няма изявена философска дейност у нас с изключение на литературно-философското списание Мисъл, излизало от 1892 г. до
1907 г. Кръгът „Мисъл”, който издава списанието, се състои от д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо
Славейков, Петко Тодоров и Пейо Яворов, които работят дейно за приобщаването на българската интелектуална общественост към
културните постижения на тогавашна Западна
Европа. Авторите са повлияни от философски-
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те идеи на Ницше, Шопенхауер, неокантианството и модернизма и чрез това вдъхновяват
редица млади български автори, включително
философа Димитър Михалчев. Няма сведения
обаче Петър Дънов да е познавал тяхното списание или да е черпил идеи от него.
Да се приеме Петър Дънов за философ
способства и това, че той през целия си живот не е преставал да споделя философските
и научните си познания, да изказва философски
тези и да ги обосновава с примери и разсъждения. В хилядите лекции и беседи, които е
изнесъл, осезаемо присъства философската
мисъл, като множеството идеи, концепции
и трактовки по различни световни, житейски и културни въпроси трябва да бъдат определени именно като философски, носещи
философско съдържание и изказани с инструментариума на философията. В българските
академичните среди той не е приет за философ, никой не се е интересувал от неговото
творчество и не го е изследвал, но от гледна
точка на историческата фигура на философа
и от тази на неговите съчинения той трябва
да бъде признат за такъв.
Петър Дънов се запознава с философията още в младостта си. Нещо повече, по спомени на рождената му сестра Мария той от
малък проявява голям интерес към познанието. По този повод тя разказва: „Е, такива сме
си, на – философи… По цял ден стои вкъщи и все
чете, чете – още от дете си е такъв. Неговите
другари ще ходят да играят, а той или ще свири на цигулка, или ще чете”1. Тя казва също, че
едни от първите последователи на неговото
учение – В. Граблашев, Т. Бъчваров – са го наричали философ.2
1 Младият Петър Дънов, Изд. Сдружение „Слънчогледи”, Б., 2014, с. 32
2 Пак там. По-късно има сведения, че Анджело Ронкали (1881–1963), бъдещият папа Йоан XXIII (1958–
1963), е познавал учението на П. Дънов и е казал за
него: „В днешната епоха най-големият философ, който живее на Земята, е Петър Дънов”.

Философията в учението на Петър Дънов
За учеността и способностите на Петър Дънов научаваме още и от спомени на
негови познати от годините му на учение в
Свищов, където е гимназист в Американското богословско училище (1885–1887). Те разказват за него следното.
Учителите го наричаха „енциклопедия“ и
го слушаха с отворени уста, възхищаваха се от
неговите знания, сочеха го за пример. Личеше си
още от пръв поглед, че насреща ни имаше един
действително надраснал годините си млад човек, пълен със знания, омъдрял преди време, високоинтелигентен и начетен. […]
Петър беше силен по успех, честен, много скромен и смирен. По цели часове четеше и
след това свиреше на цигулка. Беше изчел всички книги в училищната библиотека и свищовското читалище. Интересуваше го художествена литература, философия, медицина, право,
археология, история, география, метеорология,
математика. Говореше за Кант и за Галилей, за
Сократ и Платон, за Кропоткин и Плеханов, за
Маркс и Енгелс. Познаваше Белински и Добролюбов, Бакунин и Херцен.
Той владееше руски, английски, френски и
немски като своя матерен език. Изучаваше санскритски език и различните философски течения. Не пропускаше в празничен ден различните
религиозни беседи.
И си спомням как той задаваше въпроси,
спореше. Но особено впечатление правеха неговите спорове с английските мисионери, и то на
чист английски език. Но споровете му не бяха
караница, а обмислени, логични, дълбоко философски; според всички правила на риториката,
която се изучаваше като предмет в училището.3
В настоящия текст ще се занимаем с
това как присъства философията в учение3 Спомени на Гаврил Душков, негов съученик, и пастор Петър Тихчев, негов хазяин. Вж. Ненков, М.
Петър Дънов – гимназист в Свищов // в. „Братски
живот”, бр. 12/2011.
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то на Петър Дънов. Неговото многостранно слово е богато на философски размисли и
се нуждае от по-мащабно изследване, което
да обхване повече от темите, които засяга той. В българската литература все още
липсва самостоятелно съчинение, посветено
конкретно на философската част в учението
на П. Дънов. Статията на Ангел Томов Религиозно-философският мироглед на Петър Дънов
от 1930 г. е може би най-близката в това отношение, но тя разглежда по-общо и на популярен, почти есеистичен език някои от философските положения на българския мислител,
които са представени по-скоро примесени с
мистични, езотерични и религиозни елементи, отколкото с концентрация върху философското им съдържание.
Една основна част от философията на
Петър Дънов е фокусирана върху нравственоетичната сфера и тя представлява обект на
специален интерес, който изисква отделно изследване, затова и в настоящото не е включено нищо от тази област. Авторът се е насочил към някои ключови за философската наука
понятия и теми, които намират присъствие
в учението на българския мислител.

БИТИЕ И РЕАЛНОСТ
Основен философски въпрос е този за
битието, съществуващото и реалността.
Векове наред философите са се питали какво точно представлява битието, как да си
обясним реалността и каква е същността на
живота. Има ли разлика в битието на различните същества? Каква е разликата между битие и живот? Кое е реално и кое – илюзорно?
Можем ли да имаме увереност в действителността, в която живеем, или всичко се мени
постоянно? Редица подобни и други въпроси са
били обсъждани в историята на философията
в опит да се открие по-пълно и достоверно
обяснение.
Във философията на Петър Дънов битието е фундаментална категория. Той го
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схваща като единно цяло, което се проявява
в живота. То е целокупно по своята природа,
безгранично и съвършено в себе си. Битието не
може да бъде мислено без Бог, без първопричината, която го пронизва. „Той изпълва цялото
битие. Той включва в Себе Си всички светове,
всички вселени”, казва П. Дънов.4 Цялото битие е изпълнено от Божествената субстанция, но въпреки това тя го надхвърля, защото
то е създадено от нея. „Битието съставлява
един ден, в който Бог създава всичко.”5 Това
всичко е битието в неговата тоталност. Онтологическата универсалност на света обхваща видимото и невидимото сътворение.
Тези схващания сродяват П. Дънов с древните философи и най-вече – с питагорейците
и платониците. За Платон битието е сътворено разумно, красиво и одушевено. Той сравнява света със сфера, съвършена и цялостна
от всички страни.6 Немският философ Хегел
казва, че това битие е абсолютно по своята
същност и в реалността можем да видим Бог.7
Това битие, казва още той, е целокупната реалност, която възприемаме като едно.8 Петър
Дънов също твърди: „Под думата „едно“ разбираме: то е целокупността на цялото битие,
то е едно. Щом битието се раздели в процеса на
своето съзиждане, съграждане, то се раздвоява
вече”9. Моментът на разделяне е моментът
на определяне на битието, когато то получава качества и атрибути. Преди това е още
неопределено битие, или небитие, нищо. Хегел
показва за пръв път ролята на това небитие в
нашето мислене. В най-крайния акт на наши4 Двете царства, РБ, 25.08.1940.
5 На прага е!, НБ, 28.12.1941.
6 Вж. Платон, Тимей 33 a-b. В: Платон, Диалози, т.
4. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1990.
7 Вж. Хегел, Г. Енциклопедия на философските науки,
т. 1. Изд. ЛИК, С., 1997, с. 239-240.
8
9

Вж. Хегел, Г. Науката логика, ч. 1. Изд. „Европа”,
С., 2001, с. 226.
При къпалнята, НБ, 07.04.1940.
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те разсъждения битието и небитието трябва да бъдат тъждествени, едно и също. Там се
сливат чистото битие и чистото нищо.10 Петър Дънов коментира това, като казва: „Щом
кажете: „Нищо“, какво подразбирате под тази
дума – „нищо“? Разбирате една необятна идея,
която е без граници. „От нищо Бог създал света“ – това е форма само на езика. Или ще кажат
някои, че битието е създадено от небитието. Но
що е небитие? Туй, което не е било, нали? Питам
тогава философски: Може ли човек да мисли туй,
което не е било? Може, разбира се, защо не”11.
В небитието са скрити всички семена
на битието, затова и Петър Дънов счита непроявеното за по-истинско, за по-реално от
проявеното, което е краен резултат, завършек. Той твърди: „Вие сега под думата „нищо“
разбирате небитие, че от нищо станало нещо,
но именно небитието е реалността. Това, което
не е, е, а това, което е – не е. Трябва да се огъне
умът ви”12. В това отношение тази философия
на позитивното нищо е донякъде продължение на хегеловата, но и нещо съществено ново
в западната философия. Тя има връзка с понятието мая в индийската философия, но тук П.
Дънов акцентира повече върху максимата, че
непроявеното е реалността, а не толкова върху
илюзорността на видимото. За него непроявеното е много по-обемно, много по-мащабно
от проявеното, то е безкрайно в сравнение с
крайната Вселена, която виждаме. Видимото
е крайно, защото е сетивно, изградено от материални форми, които се деструктурират.
Материята винаги върви към разпад, ентропия, докато от невидимото продължават да
се образуват нови и нови форми.
Това, което разделя видимото от невидимото, за П. Дънов е светлината. „Светлината – казва той – е творчески акт на ве10 Вж. Хегел, Г. Науката логика, ч. 1. Изд. „Европа”,
С., 2001, с. 130, 131.
11 Смисълът на противоречието, ООК 2, 19.03.1923.
12 Щастливи числа, МОК 11, 11.12.1931.
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ликата природа. Тя разграничава битието от
небитието, временното от вечното, реалното
от преходното.”13 Светлината е тази, която
създава във физически дрехи видимата природа. Петър Дънов допълва:
Когато проучваме битието, проучваме
всъщност оня велик принцип на живота, който е произвел светлината, а светлината сама
по себе си е произвела всички последващи живи
форми в природата.14
Ние наричаме разумна жива природа онова, което е проявено. А онова, което още не е
проявено, наричаме идейна душа на битието.
Идейното, вечното, свещеното, непроявеното
– това е Бог, това е великото начало на живота. То е свързано с проявеното. Затова някои
наричат природата тяло на Бога. Това обаче е
само един образ, ала мнозина дотам се увличат
от този образ, та поддържат, че природата и
Бог са едно и също нещо. Но ако природата и
Бог са едно и също нещо, тогава Бог ще бъде
едно ограничено същество. Едно знаем положително: че природата е проявеното, а Бог е
непроявеното, безграничното, което вечно се
проявява и все непроявено остава.15
Малцина са във философията тези, които говорят за светлината като за онтологически принцип на сътворението. Сред тях се
нареждат Платон, Марсилио Фичино, Хегел,
Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер.16
13 Дънов, П. Повече светлина. В: Дънов, П. В царството на Живата природа. Изд. „Бяло Братство”, С.,
2015, с. 114.
14 Пак там, с. 124.
15 Дуно, Б. Учителят говори. Изд. „Бяло Братство”,
С., 2010, с. 79.
16 Вж. Пенчев, Д. Метафизика на светлината в Завета на цветните лъчи на светлината. В: Методът
на цветните лъчи на светлината. Текстове от
юбилейна научна конференция, Арбанаси, 2012. Изд.
„Арт трейсър”, В., 2012, с. 21.
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СЪЗНАНИЕ
Петър Дънов приема, че има четири
типа съзнание: подсъзнание, съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. Подсъзнанието е душата, съзнанието – сърцето, самосъзнанието
– умът, а свръхсъзнанието – човешкият дух.17
В подсъзнанието е хранилището на всички
наши постъпки, желания и помисли, идващи
от миналото. То е дълбокото на душата. В
съзнанието и самосъзнанието човек започва
да добива разбиране за онова, което идва от
подсъзнанието, както и да преценява своите
настоящи постъпки, да открива и осъзнава
грешките и мотивите си. Съзнанието спада
към ежедневните дейности, съпроводени от
естествени емоции и чувства, докато самосъзнанието предполага ретроспекция, самоанализ и синтезиране чрез мисловна дейност.
За свръхсъзнанието П. Дънов казва, че още не
се проявява напълно в човека и тепърва ще
бъде развито в бъдеще. То ще бъде връзката
на човешкото самосъзнание със свръхсъзнанието на Духа.18
Петър Дънов разглежда свръхсъзнанието от различни страни и заедно с немския философ Рудолф Щайнер (1861–1925) са първите,
които говорят за него в по-ново време. Щайнер също споменава свръхсъзнанието в своите лекции като по-висше ниво на подсъзнанието, съзнанието и самосъзнанието и казва,
че то дава на човека много по-различен тип
познание, отколкото останалите съзнания. 19
Свръхсъзнанието превежда човека в по-високите сфери на духовното познание и в същото
време го води в свръхсетивните светове, които могат да бъдат изследвани само с негова
помощ. Петър Дънов казва: „Човек трябва да
се пробуди за едно съзнание, по-високо от само17 Сродните души, НБ, 01.01.1922.
18 Пак там.
19 Щайнер, Р. Антропософията като космософия,
част II. Антропософско издателство „Даскалов”,
Ст. З., 1996, с. 31, 32.
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съзнанието. Без това съзнание той не би могъл
да разбере духовния свят, не би могъл да влезе
във връзка със съществата от този свят”20.
В много лекции Петър Дънов развива
отношението между различните съзнания.
Той ги обяснява по следния начин.
В човека има едно просто, или обикновено
съзнание, което се среща и в животните. То е
във връзка с обикновеното разбиране на човека
за простите, елементарни неща. След простото съзнание в човека се явяват по-високи чувства, които се отнасят до самосъзнанието,
което го отделя от животните. Човек се отличава от животните по своето самосъзнание.
Щом в него се яви самосъзнанието, той изпитва известно достойнство, по което се отличава от животните. Плод на самосъзнанието е
речта в човека. Едва сега в него е започнало да
се явява по-високо съзнание, а именно – подсъзнанието. Като говорим за духовния свят, ние
разбираме по-високо съзнание от самосъзнанието. Каквато е разликата между съзнанието и
самосъзнанието, такава е и между подсъзнанието и свръхсъзнанието, което наричат още
интуиция, или Божествено чувство в човека.
Това са степените на съзнанието.21
Важно е да се отбележи, че пълноценното проявление на тези съзнания става
в единството на тяхната дейност. „Духовните сили в човека се развиват само при
единство на съзнанието” е категоричен П.
Дънов.22 Това означава: в своето развитие
човек да е минал през всички стадии на
съзнанието, да ги е изживял цялостно и да
е стигнал до свръхсъзнанието. Пътят на
съзнанието към по-висшите му измерения
във философията е показан от Хегел в съчинението му Феноменология на Духа (1807).
20 Ново съзнание, УС, 04.12.1932
21 Пак там.
22 Единство на съзнанието, МОК 2, 29.11.1922.
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Както сам казва той, това произведение
е „изложение на проявяващото се знание”23,
или „пътят на естественото съзнание, което напира към истинното знание”24. В него се
засяга темата за хода на познанието, което
начева от едно напълно обикновено, наречено от Хегел естествено съзнание, т.е. нормалната мисловна дейност на всеки човек,
и естественото състояние на човешката
мисловна способност към достигане до повисшите истини както за света, така и за
самото себе си, т.е. показва се пътят към
самосъзнанието, разума и Духа.

УМ И МИСЪЛ
Във всяка своя беседа и лекция Петър
Дънов говори за положителната роля на мисълта и разумното отношение към живота.
Какъвто и въпрос да коментира, какъвто и
казус да обсъжда, той винаги призовава към
разумност и съзнателност. Не само човекът
притежава разум, но според него и в природата могат да се наблюдават редица разумни
действия. Ако човек е мъдър, ще открива и
мъдрост в природата.
Много от неговите публични лекции
носят заглавия, свързани с мисълта, разума,
съзнанието и ума25, а една от статиите му
23 Хегел, Г. Феноменология на Духа. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1969, с. 73
24 Пак там.
25 Например: Мисъл и действие, Мисъл и здраве, Мисъл,
сила и любов, Мисъл, чувство и действие, Мисълта –
мощна сила, Разумен и неразумен страх, Разумен център, Разумна икономия, Разумна почивка, Разумни и
незлобливи, Разумни и неразумни линии, Разумни методи, Разумни наблюдения, Разумни наредби, Разумни
основи, Разумни отношения (5 лекции), Разумни, справедливи и добри, Разумните движения, Разумните
кротки, Разумните сили, Разумните същества, Разумните ще разберат, Разумният домостроител, Разумният живот (2 лекции), Разумният и неразумният
слуга, Разумният музикален живот, Разумният път в
живота, Разумният свят, Разумният човек, Разумно
изменение на абсолютното равновесие, Разумно огра-
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се казва Разумните сили в Живата природа.
Едва ли някой друг през XX в. е говорил повече
от него за необходимостта от разумност и
здрава мисъл. За него мисълта е проекция на
човешкия дух, който се себеутвърждава чрез
разумното начало в себе си. То е тази антропологическа ценност, която може да приведе
в ред сърдечните емоции и душевните чувства. Умът в човека и разумът в природата
привеждат живота и битието в хармонично и
съгласувано цяло. „Същината на човека е неговият ум”, казва П. Дънов26. В този ум човекът
намира своето естество, което го различава
от животните и другите същества. Петър
Дънов е категоричен, че именно умът е една
от най-висшите способности, които притежава човекът. Умът го сродява повече с висшите същества, отколкото с нисшите, той
го отличава от земните твари и го приобщава към небесните създания. „Чрез чувствата
си вие сте свързани с по-нискостоящите от
вас същества – животните; чрез мислите си
сте свързани с по-високостоящите от вас същества – ангелите.”27 Умът има духовен произход и не е притежание на земния порядък.
„Умът е Божественото начало в човека, което
никога не се петни.”28
Освен антропологическа стойност и
ничение, Разумно разбиране, Разумно служене, Разумно съотношение в природата, Разумност (2 лекции),
Разумност в природата (2 лекции), Разумност, доброта и здраве, Разумното в човека, Разумното слово (2
лекции), Разумното сърце, Разумното употребление,
Разумното!, Съзнание и самосъзнание, Съзнание, точка и права линия, Съзнателна работа, Съзнателната
монада, Съзнателни и механически движения (2 лекции), Съзнателният живот, Съзнателният живот
като забава, Съзнателно говорене, Умен и справедлив,
Умен, добър и силен (2 лекции), Умни и силни, Умни, добри и здрави, Умни, добри и справедливи, Умни, здрави
и богати, Умно дете, Умовете им, Умствени прояви,
Умът и сърцето (3 лекции) и др.

Деян Пенчев
теологичен характер, умът има и аксиологичен, етически аспект. Той води към спасение и
обновление на човека. „Най-голямата гаранция
е човешкият ум. Единственото нещо, което ще
ви спаси, е вашият ум. Умът спасява човека.
Който не се държи за своя ум, ще страда. Хората страдат, понеже не мислят. Те се водят по
сърцето си, а не по ума си.”29 За Петър Дънов
дори страданието е свързано с ума – ако човек
не следва ума си, Божественото начало в себе
си, той ще страда и ще пие печал. Тук виждаме известно противоречие със Соломоновото заключение: „И дадох сърцето си, за да зная
мъдрост и да зная лудост и безумие. Познах, че
и то е угнетение за духа. Защото в много мъдрост има много скръб и който умножава знание,
умножава печал” (Еклисиаст 1:17-18). Петър
Дънов казва, че това не е точно така. „Всъщност който много знае и много страда, той не
знае всичко, затова страда. Ще излезе, че за да
не страда човек, не трябва да знае много. Това
е изопачена мисъл. Знанието всякога носи щастие в себе си.”30
Знанието само по себе си не може да повреди човека, защото то зависи от самия човек. Петър Дънов твърди, че мислите трябва
да бъдат хармонични и стабилни; това, което той нарича права мисъл – тогава и човек
ще може да постъпва правилно. „Умът на човека съдържа условия за повдигането му, затова той трябва да бъде високоорганизиран.”31
Тук П. Дънов изказва мисъл, която по-късно
срещаме при някои по-съвременни философи –
концепцията за високоорганизираното мислене
(higher-order thinking). Американският философ Матю Липман (1922–2010), създател на
дисциплината философия за деца, твърди, че
най-висшите нива на съзнанието са високоорганизираното и загриженото мислене, които
мислят за общото и през общото. Те над-

26 Силата на ума, МОК 12, 25.11.1932.

29 Пак там.

27 И огорчи се в сърцето си, НБ, 14.04.1929.

30 Много знания, ООК 8, 12.09.1928.

28 Силата на ума, МОК 12, 25.11.1932.

31 Пак там.
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скачат критическото и творческото мислене
с една комплексност, която има грижата да
се съобразява с много частни детайли и да
ги синтезира по най-хармоничния начин. При
това мислене организацията на съзнанието е
на много по-високо ниво от обикновената му,
ежедневна употреба. То може да решава много по-сложни, поливариантни и многомерни
задачи. Петър Дънов, като говори за високоорганизирания ум, има предвид същото – той
не допуска хаос в системата и поддържа ред,
напълно различен от обичайното. Затова и
тя не може да бъде разстроена, не може да
бъде разбита. „Високоорганизираният човек
не може да се умопобърка. […] Високоорганизираният човек никога не изгубва присъствие на
духа си.”32
По отношение на ума Петър Дънов
разделя неговата природа на няколко части.
Както съзнанието има четири типа, така и
човешкият ум може да се раздели на три отделни степени. Това са нисшият, средният и
висшият ум, като нисшият ум е интелектът,
а висшият ум – разумът. П. Дънов използва
и индийски понятия за тези типове – нисш,
среден и висш манас. „Интелектът подразбира
низшия ум в човека, низшия манас, а разумът
– висшия ум, висшия манас. Следователно има
хора със силно развит разум и слаб интелект, а
някои – със силен интелект и слаб разум.”33
В западната философия различните
мислители са имали свой поглед върху тези
степени. За Платон те са мнение, разсъдък
и разум. За Аристотел – сетивно, разсъдъчно и разумно съзнание. Според Кант имаме
сетивен наглед и оттам две степени на ума
– разсъдък и разум. Според Хегел имаме съзнание изобщо, в което влиза разсъдъкът, самосъзнание и разум. В източната философия за
школата Самкхя съществуват интелектът

– buddhi, его-съзнанието – ahamkara и умът
– manas. За Адвайта Веданта това са спящото съзнание – sushupti, сънищното съзнание –
svapna, будното съзнание – jagrat и чистото
съзнание – turiya. В Бхагаватгита се говори за
ума – manas, разума – buddhi и духа – Atman.
При четенето на Петър Дънов трябва
да се има предвид какво точно употребява
той и за какво говори – за интелекта, разума
или използва обобщаващото – ум. Диференциацията между тях е особено важна за изясняване на дълбоките специфики на неговото
учение, както и за по-пълноценно разбиране на
човешката природа.

32 Качествата на здравия човек, МОК 5, 18.04.1926.

34 Дънов, П. Науката и възпитанието. УИ „Св.
Климент Охридски”, С., 2007, с. 147.

33 Противоречия в живота, МОК 1, 24.05.1922. За средния ум виж и Братът на най-малките, ИБ, 01.01.1917.
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НАУКА И ФИЛОСОФИЯ
Важна концепция е тази за ролята на науката и философията. Още като млад Петър
Дънов изхожда от позицията, че за съвременния човек науката е водещият фактор на познанието и че от нея той черпи своите знания
и чрез нея формира своя мироглед. „Науката е
станала днес мощен двигател и спомагателна
жизнена сила за напредъка и просвещението.
[…] Науката вече отвсякъде ни е озарила със
своята небесна светлина”, казва той.34
Положителната си нагласа към науката
той засвидетелства и в по-късните години,
като казва, че науката ще спомогне светът
да тръгне по нов път. За разлика от религията
или икономиката, науката притежава силите
да покаже ред истини на хората. „Науката
[…] ще оправи религиозните и икономическите
въпроси. Заблужденията на религиозните се заключават в това, че те мислят, че религията
ще оправи света.”35
В какво се състои силата на научното
познание? Според Петър Дънов под наука се
разбира знание за принципите, началата и причините на нещата и то – потвърдени истини

35 Нагласяване на силите, МОК 2, 01.11.1922.
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и факти.36 Потвърдени, тъй като научните
знания са придобити от дълготрайни наблюдения и изследвания, които са систематизирани последователно според самото естество на природните закони и така са достъпни
за всяко нормално и съзнателно мислене. Науката в случая представлява един резултат
от заниманията на човешкия ум с явленията
на природата.37 Така обикновеният човешки
разсъдък може да има сигурност и доверие в
тези резултати. Разглеждайки постиженията
на науката всеки може да изпита увереност в
собствените си мисловни сили, разпознавайки
в самата реалност всички тези факти, закони
и принципи, изведени от нея. По такъв начин
научното познание се оказва не само крепител
на стабилността на човешкото съзнание, но
и гарант за съществуването, разумността и
подредеността на този свят.
Кой обаче често се опитва силом да
разклати устойчивостта на човека в собственото му познание? Кой е този, който без
жалост иска да събори ума от пиедестала на
сигурността? Коя е тази културна фигура,
която е приела ролята на съдник на човешките избори, регулатор на моралните колизии,
творец на мислите, градящи бъдещето? Това
е философът. Неговата личност пронизва историята още от самото й начало и независимо дали става въпрос за Сократ, Декарт или
Ницше, философите са искали да дадат своето обяснение на вечните въпроси на битието
от висотата на умствената сила и познанието за света. Докато ученият търси основанията на реалността в самата реалност и извежда основните закони на видимия свят от
фактите на същия този свят, философът ги
търси в себе си, в своя индивидуален ум и дух.
Той поглежда с недоверие към света, познавайки неговата изменчивост и отчужденост от

душата. На трето място идва религиозният,
богословът, който намира тези основания не
в света, не и в себе си, а в едно трансцендентно същество, надвишаващо по субстанциалност и субектност света и човека.
Към фигурата на философа Петър Дънов
подхожда с известно неодобрение. На немалко
места в Науката и възпитанието и в отделни беседи той изразява подозрението си към
различните многообразни и понякога своеволни умопостроения на философите. Именно
прекалената увереност в собствените сили
и презрението към науката и религията е направила от философа една горделива и самодоволна личност, която приема единствено
собствените си разбирания за меродавни и
значими. Тъкмо тук иска да акцентира Петър
Дънов. Един философ има способности по такъв начин да разсъждава, че, горд от себе си,
да защитава две различни твърдения с еднаква сила и убеденост, или, в по-добрия случай,
да се захласва по абстрактни, никому ненужни
въпроси, вместо да се занимава с жизненоважните земни дела. „Философията е отвлечена
работа”, казва Петър Дънов. „Да си философ
значи от нищо нещо да изкарате. Да вземеш
само една причина и от нея само да извадиш ред
заключения.”38 Затова и според него: „Науката
ни е предоставила отвсякъде цял склад от факти, които говорят много по-ясно и вразумяващо от който и да е философ”39.
Това обаче не е единственото разбиране
на Петър Дънов за философията. Така изложено, то приляга повече на философите софисти – на тези, които излизат отвъд рамките
на обективното и изразяват собствените си
схващания чрез общовалидни твърдения. Това
е, казва той, „софистичната философия, която
като общо правило не гледа истината в лицето,

36 Дънов, П. Науката и възпитанието. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2007, с. 147

38 Светлина, топлина и сила, НБ, 07.12.1940.

37 Пак там.

39 Дънов, П. Науката и възпитанието. УИ „Св.
Климент Охридски”, С., 2007, с. 204
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а в гърба”40. Тя няма смелостта да посрещне истината и измисля срещу нея всякакви свои доводи само и само да защити честта и мнението
си. Недоволството си Петър Дънов изразява в
тези разбирания, че в повечето случаи философията се е превърнала в такава софистика, а
не в сериозна наука, в каквато искат да я превърнат философи като Хегел и Хусерл. „Маниерът на софистите – казва Хегел – е да правят
изводи от основания, които човек признава, като
изхожда от своето чувство, от своята душа.”41
Защото, ако се изхожда от позициите на здравия разум, тогава не може да има разминавания
в основните положения. Това Петър Дънов нарича истина. При нея всеки пристига със собствените си особености, но всички се срещат на
едно място на познанието.
Разпознали истината, в смисъла, в който
той използва понятието, философите ще могат да ревизират досегашните си схващания
и запазвайки най-ценното, ще могат да развиват на свой ред световното познание. „Сега
трябва да дойдат новите философи, да допълнят и преработят мисълта на старите”42, казва той, като не отрича изцяло философията
и се изказва положително за нейната необходимост: „Сегашният човек се нуждае и от философия, и от наука. Философията има отношение към мъдростта. Без философия не може
да се говори нито за обхода, нито за морал. Без
философия човек живее само за себе си, за своята личност”43. От тези думи разбираме, че за
П. Дънов философията все пак представлява
необходима ценност. Тя е крачката към мъдростта и който иска да бъде мъдър, трябва
първо да бъде философ в широкия смисъл на
понятието.

40 Пак там, с. 137.
41 Хегел, Г. История на философията, т. II. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1982, с. 28.
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МЪДРОСТ
Петър Дънов извежда мъдростта като
едно от основните пет понятия, които поставя в центъра на своето учение: любов,
мъдрост, истина, правда и добродетел. Както
сам казва, мъдростта има връзка с философията, а това е заложено и етимологично в
понятието. Философията е любов към мъдростта.44 „От любовта човек трябва да мине
към мъдростта и истината”.45 От любовта
през философията към мъдростта – философията е тази връзка, която свързва любовта
и мъдростта. По този въпрос той твърди
още следното.
Онзи, който люби, трябва да обича, да
иска да придобие мъдростта в себе си, да стане мъдър. Не желае ли това, любовта не действа. Любовта се проявява само при едно силно,
интензивно желание да бъдеш мъдър. Туй е качество на любовта. Първото качество на любовта е една велика жажда да учиш. Всичко туй
не е алчност, такъв човек не е нехаен, но изучава всичко, каквото види в света. А качеството
на мъдростта е точно обратното. В мъдрия
човек има желание най-малкото същество, което види, да обикне, има желание да му направи
една услуга. Той, като види, че една мравка се
мъчи, ще спре, ще є направи услуга. Като види,
че едно цветенце е затиснато, ще спре, ще го
разрови, ще му направи една услуга. Нему е приятно това. Само мъдрият човек може да направи туй.46
Така философията на мъдрия се различава коренно от философията на обикновения
човек.47
44 Думата philosophia е съставена от phileo – обичам,
любов, и sophia – мъдрост.
45 Разнообразието в живота, НБ, 17.10.1937.

42 Новата епоха, МОК 10, 15.05.1931.

46 Който люби, НБ, 02.12.1923.

43 Философия и наука, ООК 11, 15.06.1932

47 Светли и тъмни действия, ООК 9, 15.01.1930.
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Философията в учението на Петър Дънов
Питагор (VI в. пр. Хр.) пръв изказва
идеята, че философията е в преддверието на
мъдростта, като създава думата философия
и пръв нарича себе си философ. До негово време
сред хората имало само мъдреци и обикновени хора, но постепенно започнали да се появяват и такива, които не можели да достигнат толкова дълбоко в древната мистерийна
мъдрост, ала все пак изпитвали стремеж към
нея – тях Питагор нарекъл философи. Те станали необходимата връзка между незнанието
и голямата мъдрост, между обикновения живот и посвещението. Философите станали
неофитите на мъдростта, затова и първите
философи всъщност са били все още мъдреци
и посветени – Питагор, Талес, Хераклит и
др. Талес дори е един от седемте мъдреци на
Гърция. Питагор е бил дотолкова скромен, че
е считал за недостойно да се нарича мъдрец,
сякаш е достигнал най-висшата мъдрост.48
Самият той обаче е притежавал качествата за това, видно от учението и живота му.
Учителя го нарича „най-ученият грък”49.
Немският философ Имануел Кант (1724–
1804) нарича философията учение за мъдростта50 и в неговата практическа насоченост то
трябва да разглежда същността на най-висшето възможно благо, както и поведението,
чрез което то може да се придобие, в морален
смисъл. Според Кант обаче мъдростта е повече от философията. В последното си съчинение Opus postumum, завършено в годината на
неговата смърт, той пише:
Чистата философия е преддверие към
науката, която води към мъдростта. […] Да
притежаваме мъдростта, да познаваме мъдростта, да бъдем мъдри. […] За човека философията е стремлението към мъдростта, което
48 Вж. Диоген Лаерций, Животът на философите.
Изд. „Народна култура”, С., 1985, с. 20-21
49 На утрешния ден, НБ, 07.07.1935.
50 Кант, Им. Критика на практическия разум. Изд. на
БАН, С., 1993, с. 156.
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винаги остава незавършено. Самото учение за
мъдростта е твърде високо за човек. […] Философията – един познавателен акт, чийто
продукт е насочен не просто към науката (като
средство), а към мъдростта като цел сама по
себе си – оттук тя изхожда като от нещо, основаващо се на самия Бог.51
Мъдростта като едно от централните понятия при Петър Дънов е богато разглеждана в неговите лекции и беседи. Той я
възприема не само като човешко качество,
но и като онтологична сила, като универсална категория. Така, както високият планински връх представлява изпитание и задача за
алпиниста, така и човекът, устремен към
знанието, има вътрешния подтик да се изкачва нагоре към върха, който е мъдростта. Но
според българския мислител това никак не е
толкова лесно. Той препоръчва първо да се започне с методите на любовта и след това да
се мине към мъдростта. „Пътят на мъдростта е най-трудният.”52 За нея той казва още:
Мъдростта е свят, в който от незапомнени времена се крият всички неща, които Бог е
създал, всички неща, които възвишените духове
са създали, и всички неща, които ние сме създали
на Земята; затова този свят е достояние на
нас. И тъй, мъдростта съставлява атмосферата, в която живее човешкият дух.53
Всичките постижения зависят от мъдростта. Любовта и истината достигат своите пълни
постижения само в мъдростта. Там са знанието,
светлината, просторът и ред други работи.54
Благодатта произтича от любовта, но
51 Кант, Им. Opus postumum, Първи конволут. Цитат по Философия на религията и евангелска теология, Изд. „Критика и хуманизъм”, С., 2005, с. 109.
52 Ще се превърне в радост, СБ, 21.08.1927.
53 Правилното
разбиране
на
индивидуалния,
обществения и духовния живот, СБ, 23.08.1919.
54 Разумни основи, МОК 19, 23.02.1940.
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да влезеш в Царството Божие и да ти дадат
почтено място там – това зависи от мъдростта, която човек има, а не от любовта.55.
Едно от основните утвърждения на Петър Дънов е: Само светлият път на мъдростта води към истината.
Като философско понятие мъдростта не
се среща толкова често в съчиненията на философите. Специално в западната философия тя
намира място най-вече в трудовете на Платон
и Аристотел, както и в школата на стоицизма.
За Аристотел мъдростта е най-висшата добродетел, защото чрез нея човек може да достигне
до притежанието на най-големите ценности,
които са тези на разумната част на душата.
Стоическите философи като Сенека, Епиктет
и Марк Аврелий оформят образа на човека-мъдрец, или на философа-мъдрец, като този, който
трябва да живее разумно, хармонично и добродетелно, изпълнен с почитание към Бога и следващ
законите на Природата. Мъдростта е издигната за водеща добродетел от стоиците. Петър
Дънов често споменава за стоика Епиктет и
един епизод от неговия живот като роб на римски патриций,56 а също така препоръчва и да се
четат неговите съчинения.57
Освен лекциите и беседите, Петър Дънов
е оставил и няколко мистични текста. Това са
малките съчинения: Светът на великите души
(1932), Ценни мисли из книгата на великия живот
(1932), Привет към ученика (1938) и Вечният завет на Духа (1939). Те представляват кратки,
мъдри напътствия и наставления, изразени
понякога в алегорична или символична форма,
но най-често – с ясно, конкретно философско
и нравоучително съдържание. Сами по себе си
те са уникални за световната литература и
55 Пробуждане на съзнанието на ученика, СБ, 22.08.1927.
56 Вж. например При Бога, ангелите и добрите хора,
НБ, 19.11.1939. .
57 Вж. Дайте свобода!, ООК 19, 20.12.1939 и Епиктет,
Наръчник за живота. Беседи, Изд. „Кибеа”, С., 2000.
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трудно могат да бъдат сравнени с нещо подобно. Най-близо до тях стоят старозаветните
Притчи Соломонови, афоризмите на източната мъдрост, както и тези на християнски
мистици като Ангелус Силезиус. Тези слова на
Петър Дънов допълнително показват неговото значение като философ и мъдрец.

СИСТЕМА
Ангел Томов в статията „Религиознофилософският мироглед на Петър Дънов” казва, че: „Ония, които се надяват да намерят у
П. Дънов стройно формирана и изложена религиозно-философска „система”, ще останат
разочаровани“58. Действително, трябва да
потвърдим това, но трябва и да кажем, че
във философската история е трудно да се
намери точно такава съвършена и самодостатъчна система. Въпреки това аз смятам,
че дори и да няма експлицирана система при
Петър Дънов, той е изхождал от такава,
т.е. когато се направи последователен анализ на неговото учение, могат да се систематизират основните положения, към които той се придържа през целия си живот.
Това са ключови познавателни елементи, за
които в никакъв случай не може да се каже,
че са хаотични и разхвърляни. Те са изказвани
на различни места и по различен повод и затова изглеждат фрагментарни и откъснати
от едно възможно цяло, но когато ги сглобим
и синтезираме смислово, ще открием, че зад
тях стои една много стабилна и уверена философска основа, която има своите вътрешни връзки, цел и форма. Дори своеобразните
противоречия, които често пъти се откриват в неговите лекции, имат своето обяснение и своето място в една мащабна систематика. Самият той написва Завета на
цветните лъчи на светлината, като казва, че:
58 Томов, А. Религиозно-философският мироглед на
Петър Дънов // Сп. „Философски преглед“, бр. 1/1930
г.
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„Това са стихове […] систематически извадени и наредени“59.
Тук твърдим, че има такава систематичност във философските пунктове, от
които изхожда Петър Дънов, но и казваме, че
той съзнателно не е търсел да я излага в някое съчинение. Неговото отношение към системата като понятие можем да разберем от
някои изказвания. Човекът и човечеството,
според него, пребивават в едно общо цяло и
трябва да се осъзнават като такива. „Някой
път – казва той – хората искат да бъдат свободни, абсолютно свободни, без да бъдат ограничени. Те не знаят, че са част от една система, от един организъм.“60 Системата регулира
отношенията между своите части и когато
тя е организираният човешки свят, тогава
всеки трябва да се съобразява с останалите.
На едно място Петър Дънов казва: „Щом се
образува център, образува се вече една система“61.
Това показва, че щом някъде има система, там
ще има и център, около който тя се ситуира, и
обратно – ако някъде се оформя център, той ще
образува и система около себе си.
В познанието и образованието също
трябва система: „Всички хора учат, но трябва
една система. Тази система се нарича организиране на неорганизираното. Да живееш значи
да се организираш“62. Организирането подразбира привеждане на определени отделни части
в правилно съотношение една към друга. Това
означава да намираш общи елементи в различните реалности, да ги съчетаваш хармонично
и да можеш от тях да създаваш развитие; казано по друг начин – да откриваш привличането между нещата и да помагаш за тяхното
обединение. Приложено в сферата на знанието, това означава да разпознаваш отделните
59 Завета на цветните лъчи на светлината, Изд. „Бяло
Братство”, С., 2006, с. 64.
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моменти от многообразието на познавателните хоризонти, да можеш да видиш общата
панорама, в която присъстват те, и незаблуден от привидната им самостоятелност и
самоизолираност, да успяваш да ги приведеш
в един общ синкретизъм, позволяващ фрагментираните знания да стават цялостно
познание – а така работи и самата природа.
Ако наблюдаваме един отделен отрязък от
битието, който се разкрива пред нашите
очи, можем да различим в него много и различни елементи. Ако погледнем друг отрязък,
той може да няма нищо общо с първия. Ако
погледнем обаче отгоре и свързано нещата,
съчетавайки отделните фрагменти, ще видим, подобно на пъзел, тяхната обща и единна
картина, в която всъщност пребивават. По
подобен начин съжителстват и отделните
биологични съобщества в природния свят.
Такъв грандиозен опит да систематизира познанието е направил Хегел, а преди него
и Аристотел. Хегел прозрял, че пътят на познанието, развитието на съзнанието и животът почиват върху единението на противоположностите в една по-висша степен. От
тук той извежда един основен закон, отношението теза–антитеза–синтез. Последната
фаза снема противоречието на първите две и
ги примирява.

ПЪРВИЯТ АНТРОПОЛОГ
Според съществуващи мнения Петър Дънов може да бъде определен като първия български антрополог, тъй като след 1901 г. в продължение на повече от десетилетие пътува из
България и прави антропометрични и френологични измервания на българина.63 Своите изследвания той съхранява под формата на френологични карти и таблици, които са били над 700,
изнася множество лекции и пише статии. Няма
сведения преди него някой да е правил такива

60 Праведният ходи в целостта си, НБ, 02.07.1933..
61 Знание и чувствителност, МОК 15, 01.11.1935.
62 Добри вести, НБ, 09.12.1934.

63 Вж. Бончева, М. Айнщайн и папа се прекланяли
пред Учителя // сп. „Осем”, бр. 7/2009.
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антропологични изследвания в България. В това
отношение той се явява и първият български
френолог, практикуващ тази нова за страната
наука – френологията. Германският учен Франц
Йозеф Гал (1758–1828) поставя съвременните
основи на френологията като наука, която съди
за умствените способности на даден човек по
физиологичните характеристики на неговия
мозък и череп. Въпреки че официалната наука
и академичната философия не признават тази
дисциплина за сериозна и носеща познание, Петър Дънов смята, че тя ще се развие много в
бъдеще и ще бъде изучавана.64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цялото учение на Петър Дънов е философско и почива на философски основи. Още в
младостта си той се интересува от философия, проявява се като ерудит в различни области и съчиненията му са съпътствани от
философски теми. Изследването и анализирането на обемното му творческо наследство
показва, че във всички негови текстове, беседи, лекции и разговори могат да се намерят
философски идеи и разсъждения.
Богатството на неговата мисъл обхваща
многобройни области на познанието и засяга
най-различни теми от човешката култура. Коментарите и анализите, които прави в своите
публични слова, не са просто лично мнение по
дадени въпроси, а мъдра философска позиция по
редица значими световни проблеми, независимо
дали в областта на политиката, икономиката,
науката, изкуството или др. Неговият подход е
да изкаже кратко, но много съдържателно своята гледна точка, като се стреми всяка дума да
бъде на точното място и да докосва центъра
на обсъждания проблем. Словото му е насочено
към същността на предмета и изхожда единствено от него. Ако той усети, че темата
става твърде абстрактна, веднага намира на64 Вж. Възпитание на волята, ООК 11, 30.03.1932 и
Украсиха светилниците си, НБ, 15.01.1933.
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чин да я свърже с нещо практическо, познато и
разбираемо. Затова и примерите, които дава,
най-често са свързани с поучителни истории от
живота и екзистенциални опитности.
Петър Дънов взима отношение по много
от въпросите, които влизат в обхвата на философията. Той засяга в дълбочина основните
тематични полета на онтологията, епистемологията, етиката, естетиката, логиката, философската антропология, философия на историята и пр. Многостранната му образованост
и ерудиция са причина различните хора да виждат в него определен, свойствен на тях самите
образ. Така за теолозите той изразява определени теологически схващания, за политолозите, социолозите и геополитиците той може да
бъде идеолог с конкретни разбирания за напредъка на света и обществото, за музиколозите –
тълкувател на дадени музикални теоретични и
практически положения, за учените – новатор в
редица схващания за природата и физичните закони, за философите – мислител със собствени
прозрения и идеи. Познаването на различни научни области му дава по-широк интелектуален
периметър и по тази причина неговите изказвания нямат абстрактно-субективен характер,
а придобиват съществена обективно-научна
стойност.
Философията е импрегнирана дълбоко в самата тъкан на словото на Петър Дънов. Опитният изследовател може да забележи философската същност на неговите мисли и да открие
как те кореспондират с основни философски
разбирания, като ги обогатяват и развиват по
един нов и оригинален начин. Това дава много насоки за различни изследвания на неговото творчество не само в областта на философията, но
и в тази на другите науки. По такъв начин българската философска и научна общност може и
трябва да добие по-пълноценна представа за духовното наследство на Петър Дънов и да оцени
по достойнство неговата роля в цялостната
национална и световна култура.

Философията в учението на Петър Дънов
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Ж

итейският път на М. Белчева не е особено дълъг, тя
умира на шестдесет и осем
годишна възраст, но затова пък е осеян със
загуби на любими и близки хора, изобилства
от неочаквани, ненавременни срещи със смъртта. На тридесет и три години е убит Христо Белчев, нейният интелигентен и романтичен съпруг, поет и финансист, поставил
началото на застрахователното дело в България. И докато поетеси със скромни възможности се кичат с цветисти псевдоними, Мара
остава Белчева до края на своя живот. За няколко години в началото на века ще я видим да
се подписва по един малко странен начин: М.
Белчева Славейков, но никога с псевдоним, при
това в епоха, когато псевдонимите са почти задължителни маски на някаква културна
роля в публичното пространство.
След съпруга умира един от братята й,
а през август 1912 г. умира и Пенчо Славейков;
четири години по-късно, отново в Италия,
изтлява нейният епистоларен изповедник и
близък приятел Петко Тодоров; през 1918 –
Димитър Ризов, известен общественик и другар-опора след смъртта на Славейков; скоро
след това, на двадесет и една годишна възраст
се самоубива Вили, любимият племенник, към
когото изпитва майчинска привързаност.
В третото десетилетие на 20. век
М. Белчева встъпва по-несигурна и самотна отвсякога. Опора намира единствено в
работата: подготвя голям том с избрани
произведения на Славейков, поръчан от Министерството на просветата, превежда
„Потъналата камбана“ на Хауптман, пише

сонети... Но и тук ситуацията изглежда
объркана. Вече четири години закъснява отпечатването на първата й стихосбирка, а
когато най-сетне излиза, точно критиците,
които са били свързани с Мисъл, или мълчат с
нескрито пренебрежение – като Боян Пенев,
или публикуват разгромителни статии в Златорог – като Владимир Василев. Рецензията
на Вл. Василев засяда в душата на М. Белчева.
Много пъти ще прави опит да я преглътне, да
потисне огорчението – и няма да успее. Обикновено сдържана, този път написва в писмо до
Кирил Христов, по това време в Прага: „Ах,
хубаво не щях аз преди смъртта си да излизам
на свят, що ми трябваше да се резеля. Ако и
същевременно да излезе в Листопад една много
похвална критика от Вл. Минев за мене, кръвта ми отрови Вл. Василев със своето жило.
Не че не съм спокойна вече, не, но една апатия
ме обзела, като след голяма скръб и всичко
вече ми е безразлично“.1 А в тетрадката, където скътва новосъздадени стихотворения,
остава сонетът „Свое слънце“:
Желания, надежди, суета,
от мене, пъстри птици, отлетяха.
Мъглите като песен прилетяха
на тихата поляна на скръбта.
През третото десетилетие на новия
век, вече прехвърлила петдесетте години,
поетесата изпада в продължителна депресия.
Преходът между две възрасти, незабравеното минало, неясното бъдеще внасят смут и
1 Писмо до К. Христов от 21. XII. 1922 – ЦДИА, ф.
131, оп. 1, а.е. 405.
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колебание в крехкото й психическо равновесие.
„Зима ужасна е свила в моето гнездо, аз бродя и сякаш все на едно място стоя...“; „Нищо
от никого не очаквам вече...“; „Всичко е било
измама, самоизмама“ – тези редове на болка и
отчаяние тя ще сподели пред К. Христов2. А
пред себе си ще бъде още по-откровена: „Защо
ли се зарових жива, не зная! И коя ли ръка ще ме
отрови?“; „Иска ми се да има някой да ме обича като себе си“.3 Често я спохождат мисли
за Италия: „В тая страна съм най-много обичала, копняла и страдала. Там зарових обичта
си. Кой може да знае, освен Бог, какво прекарах в тая красива страна“.4 Във въображението й светлата южна страна става символ на
любовта и щастието. М. Белчева ще мечтае
да намери пари и да замине натам – на поклонение по светите места на своите чувства.
Измъчват я самота, неудовлетвореност,
липса на топлина и на семейна обич. За кой ли
път си спомня своите мъртъвци – струва й
се, че с всеки от тях е изчезнал завинаги лъч
светлина от живота . Тежка меланхолия в
черни моменти, апатия към света, забравил
сякаш за нея, двулики приятелства, болезнено
преживени пренебрежения застрашават подронената й нервна устойчивост и подлагат
на непрекъснати изпитания трудно извоюваното равновесие. Към тях се прибавят болести, предразположение към тежки и продължителни настинки – още един вид домашен
затвор. Удивително е, че М. Белчева никъде,
нито в писмата, нито в лични бележки, няма
да заговори подробно за своите болести, няма
да ги опише, няма да се оплаче. Само веднъж
тъжно ще забележи пред К. Христов: „Здравословното ми състояние ме прави мрачна“,
друг път ще възкликне в Дневника си: „Стига
ми вече тоя затвор, о Боже!“.
2 Писма от 11.X11. 1922; 21. 12. 1922; 29. 01. 1923 –
ЦДИА, ф. 131, оп. 1, а.е. 405.
3 Личен дневник [1926] – ЦДИА, ф. 124 К, оп. 1р а.е. 2.
4 Пак там.

62

Варна 2015

Появява се и драматичното разминаване между начина, по който усеща себе си, и начина, по който я виждат другите. През 20-те
години поетесата се чувства все още много
жизнена, все още изпълнена със сили, все още
жадна за щастие и живот. Способността да
дарява нежност и топлина, да обича и да бъде
обичана преизпълва сърцето й. Но възрастта
говори друго. Тя призовава към самоотричане
и смиреност, изисква усамотяване вместо
споделени копнежи. Една сутрин М. Белчева,
току-що оздравяла след поредната „инфлуенца“, ще запише в Дневника си: „А вместо да
старея, аз все по-млада се усещам. Защо за хората съм вече стара?“. Твърде рязък, болезнено неочакван се оказва за поетесата преходът
между две възрасти. Само преди десетина години тя е все още млада в очите на всички,
които я познават. Най-убедителен пример е
съобщението с дъх на клюкарство, което излиза през 1911 г. в жълтия ежедневник Утро:
„Известният български поет г-н Пенчо Славейков с жена си, младата поетеса г-жа Мара
Белчева, в събота ще заминат от София за
Цариград...“5. Определението „млада“ за една
четиридесет и три годишна жена в самото
начало на 20. век, когато двадесет и тригодишна девойка вече се смята за „остаряла
мома“, не заслужава да бъде подценявано. Още
повече, че то е публикувано в издание, което
под лупа оглежда живота и външността на
софийската интелигенция в желанието си да
открие сензация.
Само две години по-късно, в Германия,
откриваме, че в съзнанието на М. Белчева са
назрели вече първите сериозни проблеми на
възрастта. На своята приятелка Райна Йоцова поетесата пише: „Вчера ме свари дъжда в
едно близко селце, говорих със селянки. Казаха
ми, че 40 години била най-хубавата възраст.
Значи има още да се живее. Пък аз смятах, че
5 Цит. по: Кремен, М. Романът на Яворов. Ч. I, С.,
1983, с. 417.
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съм на края“.6 Нека сега прескочим едно десетилетие напред, за да видим как е изглеждала
поетесата на границата между два житейски
сезона.
Мара Белчева беше винаги извънредно чиста. По тия черни дрехи никога нямаше петно,
дори когато при нея имаше оскъдица на облекло
и не беше вече млада. Ръцете й бяха винаги бели
и чисти; маникюрът й грижливо поддържан, но
никога не си червеше ноктите – те имаха естествен седефен блясък. Под тънкото шевро
на „скърпините“ й [обувки тип „пантофки“] се
очертаваше изящното й ходило, което беше в
пълна хармония с цялата й фигура — нито малка, нито голяма. Дори в по-късна възраст неизбежното „кокалче“ не посмя да деформира тая
хармония. Тя никога не ходеше боса и не си простираше краката напред, като седеше. Двете й
коленца биваха прибрани едно до друго. Единствената помощ, която оказваше на природата, това беше минималният тънък слой от светъл „руж“, който слагаше на устните си.7
И ето, тази все още хубава, жизнена и
умна жена е овладяна от множество неразрешими въпроси. Как да намери равновесие между напора на своите жизнени сили и патриархалното възпитание, което владее нейното
поведение? Как да улучи точната мярка между жаждата за взаимност и аристократичната вглъбеност в духа? Как да остане вярна на
себе си, когато това „себе си“ се променя неумолимо? Именно в този момент, малко преди
средата на 20-те години, М. Белчева открива
учението на Петър Дънов; през следващите
седем-осем години животът й – физически и
духовно – ще бъде обвързан с него. Философът
с „глава на флорентински Омир“, нарекъл себе
си Беинса Дуно, е създал общност точно за
разколебаните, отчуждени и самотни хора.
Той им предлага това, което сами не успяват
6 Писмо от 22. 08. 1913 – ЦДИА, ф. 124, оп. 2, а.е. 1.
7 Казанджиева, Б. Спомени за Мара Белчева. – Септември, 1969, № 2, с. 252.
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да постигнат: близостта на други объркани и
самотни хора, чувството за взаимна обвързаност, силата на споделения оптимизъм. Двадесетте години на 20. век с атмосферата на
отчаяние и поражение, породени от националната катастрофа, е най-подходящото време
за появата на такава общност.
Отначало М. Белчева се чувства смътно
привлечена от идеите на Бялото Братство.
После, както обикновено се случва с нея, не
толкова идеите, колкото фигурата, която ги
персонализира, изиграва решаващото значение. На „Светлия четвъртък“, 23 април 1925,
за пръв път прекрачва прага на софийската
къща, в която живее Учителя, и влиза в личен
разговор с него. Представям срещата според
ръкописния спомен, който е направила веднага
след връщането си вкъщи.
Но как е тихо и приветно при него. И,
веднъж през прага, чувстваш всички най-мъчни
въпроси разрешени. Иде ти се да се върнеш, да
го не безпокоиш, но нещо по-силно те влече. Тъй
леко се диша тук. Тялото се не усеща. То е само
душа. И сякаш дочувам друг глас говори из мен:
- Учителю, дойдох едва сега за празниците.
Всяка дума кънти куха в това пропито с
истина мълчание. Той знае всичко.
Мистицизмът, както виждаме, се поражда от склонността на самата М. Белчева
да усеща душата си свободна от вече петдесет и седемгодишното тяло. Тя винаги е
имала нужда от духовен център, от властна
фигура, която да я привлича, давайки форма
на духовните й копнежи. Вярата в един необикновен човек, а не в една необикновена идея
е това, което може безрезервно да я спечели.
Дънов се оказва поредната персонификация на
нейното усещане за Бог-Отец-и-Син, слети
в една обща фигура на властната сила и мъдростта.
Разговорът между двамата започва с коментар на събитията, които в онзи момент
вълнуват цяла България: атентата в Катедралния храм Света Неделя. Мнението, което
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изказва Дънов, е много интересно и противоречиво; ще си позволя да го споделя, без да го
коментирам, тъй като това би ме отвело далече от моята тема:
Отидоха и ще отидат още невинни жъртви – рече той, - а главните виновници на тая
страшна катастрофа не са тук. Българите са
най-жестокият народ, но техните комунисти,
сравнително с другите, са най-добрите. Свещенниците, като праведни души, трябваше да
предвидят това, което стана.
В същия храм съм бил анатемосан. Защо?
Загдето проповядвам учението на любовта ли?8
Два месеца по-късно, през юни 1925 г., М.
Белчева написва предговор към италианския
превод на беседата „Високият идеал“ от Петър Дънов. От него виждаме, че тя е вече добре запозната с основните нравствени императиви на това учение. Интересен е начинът,
по който ги отбира и подрежда; макар че ги нарича „окултни максими“, в действителност
цитира онези, които звучат по библейски
начин, импонирайки на българското следвъзрожденско съзнание със своя ясен и практичен
морал: „Дори и звярът е твой брат. Не убивай. Бъди смел. Не лъжи. Имай пълна вяра. Учи
се от природата. Бъди верен на другите и на
себе си. Вярвай само в това, което си изпитал
и проверил. Няма нищо скрито-покрито“9.
Изглежда, че точно простотата и категоричността на нормите, имплицирани в
дъновизма, са влияели особено силно на хората, жадни да споделят самотния си живот,
повярвали в способността да се чувстваш
част от един голям, жизнен и силен организъм, поглъщащ страха от слабост и болка на
единичното тяло.
По-нататък – все в същия предговор към
„Високият идеал“ – М. Белчева достига и до науката за душата. Тя също е укрепена върху един

ясен и рационално достъпен закон: „Хвърли старата дреха на егоизма... Кога от себе си се отречеш, ще намериш своето аз. Тогава ще разбереш
тайната на тайните: любовта ражда живот,
мъдростта – светлина; истината – свобода“10.
Кога е започнала ученичката на Пенчо Славейков, преводачката на Нишце и Хауптман, любителката на Ибсен да се отрича от своето Аз?
Това е голяма крачка встрани от идеите на нейната младост и тя изглежда предизвикана от
тежестта на индидивуалистичната представа
за „Аз“. Всички пионери на българския индивидуализъм умират млади: Яворов – на тридесет и
шест години, Петко Тодоров – на тридесет и
седем, Пенчо Славейков – на „цели“ четиридесет и шест. М. Белчева вече наближава шейсетте и ясно усеща какво означава тежестта на
опита да бъдеш горд индивидуалист. Дъновизмът през 20-те години й предлага нова перспектива, живот, който изглежда свободен от
бремето на моралната отговорност да бъдеш
„такъв, какъвто си“ (Ибсен), а в ницшеанския
превод – да умреш като свръхчовек. Затова тя
си избира нов Учител, когото е готова да следва
– не само в щастливите мигове, но и в скръбта.
Нима би искала да прилича на онези американци,
за които Учителя сам – в притчовия стил на
Исус – разказва по време на първото й посещение в неговия софийски дом:
В Америка има обуща, които струват
един долар, подметките им са от мокава. Затова, който има такива обувки, бърза да ги износи,
докато е сухо, че щом падне дъжд, те се стопяват. Има ли щастие – има Бог, дойде ли скръб,
няма Бог за вас.11
В самото начало на 30-те години М. Белчева се решава да превърне учението на Бялото Братство в житейска действителност;
тя се отказва от привичния си усамотен и
затворен живот, напуска София и заживява
сред другите „братя и сестри“. Всъщност

8 Спомени за Дънов – ЦДИА, ф. 124, оп. 1, а.е. 45.
9 Предговор към беседата „Високият идеал“ - ЦДИА,
ф. 124 К, оп. 1, а.е. 21.
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10 Пак там
11 Спомени за Дънов

Мара Белчева и двете лица на Бялото Братство
винаги е обичала природата – и преди, и след
влиянието на Дънов. Отдавна е свикнала да се
усамотява в някоя планина. Отначало, особено след смъртта на Пенчо Славейков, това са
малки планински селища в Алпите, където наема скромни квартири. По-късно, когато доходите й съвсем намаляват, излиза просто в
Стара планина или Рила.
В края на май 1930 г. тя се премества
да живее на Изгрева. За това свидетелства
Елена Андреева, една от най-ревностните
последователки на Дънов, стенографирала неговите беседи от 1921 г. нататък. „Когато
дойде на Изгрева, тя беше може би към 60 години, но беше хубава жена. Малко повехнало
лице, но много красива жена беше. Една осанка
благородна, изправена с достойнство, много
културна обхода към хората, красиво всичкото, хубаво, изящна беше.“12 Как обаче изглежда мястото, в което попада М. Белчева? Нека
го видим отстрани, през очите на един млад
тогава писател, Владимир Полянов.
В югозападния край на София отдавна
вече бе изникнало селището на тъй наречените дъновисти – една религиозна секта, чийто
основател привличаше със своите проповеди
след нещастния край на войната много огорчени мъже и жени, загубили свои близки, както
и всяка друга радост в самотния си живот. В
селището на сектата бяха попаднали с майка
си и едни мои братовчедки. Понякога ходех при
тях. Бяха се настанили в една барака, както и
повечето от техните съседи. През пролетта
и лятото тези бараки тънеха в цветя и буйни
храсти. Насреща им се откриваше цяла Витоша и просторът към лозенските височини[...]
Всъщност това не беше част от града, а в района на горите и градините наоколо.13
12 Целия текст на спомена от Елена Андреева виж на:
http://petardanov.com/index.php/topic/10461-72-марабелчева/
13 Цит. по: Полянов, Вл. Спомени за Мара Белчева. В:
Иванова, М. (съставител). Мара Белчева. Един живот. УИ Св. Кл. Охридски, С., 1995, 274-275.
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На Изгрева М. Белчева се нанася в една
дъсчена къщичка, яде вегетарианска храна, ходи
на излети – зиме на Витоша, лете на Мусала,
сади боб, лук и картофи, слуша неделните лекции на Учителя и се радва на прекрасния изглед.
Такава програма и днес бихме нарекли пречистващ режим на застоялия столичен организъм.
В следващите две години, 1931-ва и 1932-ра, заминава на лагер край Рилските езера заедно с
цялото Братство. Самата Елена Андреева й
ушива „една малко по-особена“ палатка, „както на артистите обикновено“. Това означава,
че палатката се отваря с цялата си обърната
южно страна и позволява на Слънцето да влиза
дълбоко навътре. Ревнивите погледи на братята и особено на сестрите не пропускат да забележат, че Учителя се отнася някак различно
към тази необичайна жена.
Аз не съм видяла Учителя по кавалер към
друго същество, отколкото към нея, продължава Елена Андреева. Той ще й каже шега, ще й
разкаже някаква забавна история, но и тя така
хубаво се смееше, кръшно, разбирате ли?
Елена Андреева, с наблюдателността на
тридесетгодишна жена, се приближава към
едно проницателно заключение. Учителя дава
на М. Белчева това, от което тя има най-голяма нужда в онзи момент – признание на нейната женственост. Той я различава от всички други жени, държи се с нея така, както не
се е държал с никоя от своите ученички.
Аз не съм Го видяла към друга дама така да
се носи. Освен към нея [...] Аз го видях от тази
страна, че тя това го желае и Учителят, за да
я изведе в нейния духовен път, това й дава.
В клюкарската интерпретация на днешните медии отношението му изглежда така:
„Петър Дънов бил влюбен в Мара Белчева...“.
То обаче е много повече от обикновено влюбване. Двама интелектуалци на възраст изпитват удоволствието да се допълват взаимно.
Всеки от тях усеща празнотата у другия и я
запълва с радостното усещане за изпълнен човешки дълг. Дънов, който никога не е виждан
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в любовна връзка с жена, изпитва сладостта
от духовното си допълване с женственото
начало. Та нали сам той твърди, че „Мъжът и
жената трябва да разберат своите правилни
взаимоотношения. Мъжът трябва да разбира
себе си като условие за израстването на жената и жената трябва да разбира себе си като
условие за израстването на мъжа“.14 Преживяването, което М. Белчева събужда у него (приповдигнатост, благородство, потребност да
бъде добър), буквално съвпада със собствения
му идеал за отношенията между мъж и жена:
„Мъжът, като срещне една жена, тя да породи най-светли мисли и благородни желания, а
не похот и нисши страсти; и жената, като
срещне един мъж, да се въодушеви от най-възвишени чувства и стремежи – само така ще
можем да почувстваме духа и душата и ще
бъдем наследници на Царството Божие“.15
Мара Белчева на свой ред открива в Учителя, впрочем връстник на Пенчо Славейков,
онзи морален ментор, който в нейното съзнание се свързва единствено с авторитета
на мъжкото начало и може да се прояви във
властното присъствие на конкретен мъж.
Наистина, трябва да го дели с още четиридесет хиляди верни последователи, от които
поне половината са жени, но тъй като връзката им е изцяло духовна, тя няма равностойни
съпернички заради изключителното съчетание на женственост с приветлив характер,
школувана културност и висок интелект.
Чрез вярата в Дънов М. Белчева препотвърждава за себе си и едно твърдение на
Пенчо Славейков, което годините, самотата
и болката по деца са разколебали дотам, че й
става все по-трудно да крепи върху него психическото си равновесие.
Женитбата, каквато съществува сега на
Земята, е едно временно кармично отношение.
14 Цит. по: Кралева, Милка (съставител). Учителят
Петър Дънов. Раждането на новия свят. ИК Кибеа,
С., 2009, с. 323.
15 Пак там, с. 200.
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В бъдеще трябва да се формират, или по-право казано, да се възстановят първоначалните
свободни отношения – отношения на любовта.
Сега хората мислят, че сродните души се женят. Не, сродните души не се женят. Щом две
сродни души се оженят, сродството между тях
изчезва.16
Ако се абстрахираме от „кармичната“
реторика в тези думи, ще видим от тях да
проглежда някогашният модернист-поклонник на Ницше. Дънов, най-кратко казано, за М.
Белчева е идеална инкарнация на духа, очаквано пребиваващ във фигура от мъжки пол; това
е светлото и красиво лице на Бялото Братство, с което тя се среща и от което приема
сили в едно от най-трудните десетилетия на
своя живот.
По същото време и пак сред общността
на Белите братя тя опознава и друго лице на
мъжкия дух. С него обаче се свързват не толкова стремежите й да бъде горда и независима, колкото обикновените, земни потребности на една самотна жена. През 1926 г. сред
редовите членове на Братството тя среща
Бони Гацов, двадесет и две-три годишен младеж, завършил някакви търговски науки, но
– както много млади хора на своето време –
романтично опиянен от Словото, влюбен в
славата на неговите носители. М. Белчева е
всичко това, което сам не може да притежава: европейско възпитание, аристократична
харизма, признание в българската култура...
И най-вече – мистичната обаятелност на
едно минало, в което се мяркат сенките на
известни държавници и велики поети. Белчева
по това време, нека припомня, е петдесет и
осемгодишна; ако беше имала син скоро след
срещата си с Пенчо Славейков, сега той щеше
да бъде на възрастта на Бони.
Не знаем как точно са се срещнали двамата, но за начина, по който са потръгнали
отношенията им, можем да съдим от корес16 Пак там, с. 260.
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понденцията, започната между тях през следващата, 1927-а, година, когато младежът е
назначен за гимназиален учител в Червен бряг.
Запазените писма се намират в Националния
литературен музей, продадени от Гацов на
държавата през 1949 г.17; малка част са останали и в досието на М. Белчева от ЦДИА.
Писмата от първите четири години
свидетелстват за една сложна игра на ролите, възприети от двете страни. Във вербалното поведение на Бони има романтична сантименталност, младежка чувствителност,
еротична склонност към обожание. Той сякаш
се е вживял в позата на средновековен рицар,
коленичил пред пиедестала на обожаваната
жена. Впрочем платоничното облажаване на
съвършената женственост е културна поза,
типична за ранния български модернизъм от
времето преди Първата световна война; оттам произтича и стилът, в който са написани тези писма.
Когато седя при тебе най-обичното ми
състояние е да пропадам някъде – в някаква
бездънна бездна – така светкавично се движа,
че губя свест и приличам на лунатик [...] Когато дойда при тебе, аз пак ще се впусна в тая
светла бездна... Ти недей ме гледа с очи, в които се топи недоумение и скръбна боязън: В тая
бездна ме хвърляш само ти.18
По яворовски маниер младежът надзърта
в душата си, за да открие там познатите две
души: изпълнената със съмнения душа на земен
мъж и безплътното битие на свободен дух:
17 В колекцията, продадена от самия Гацов, се намират главно написани от самия него писма, докато
в някои други постъпления на НЛМ, както и в Държавния архив, има писма само на М. Белчева. Това
дава повод да предположим, че в някакъв късен момент от техните отношения всеки от двамата е
изискал/получил от другия собствените си писма
и така е можел да разполага с тях; запазените от
Белчева са много по-малко на брой и всички са от
най-късните години на тяхната връзка; по-ранните
тя навярно е унищожила.
18 Писмо от 11. 02. 1928, НЛМ, инв. № 712.
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Много малко съм останал на физическия
свет и затова повече от неделя как не мога да
вдигна перото и да ти пиша. – Душата ми се
топи, аз ти шепна, преливам се в тебе и така
е хубаво.
Времето ми не тече съвсем напразно [...]
но никога съмнението не е бивало така вплетено в душата ми, както сега [...] Едничкото ми
най-сигурно средство за борба с него си ти. Ако
ти не си, то би ме обвило. Само по тебе мога да
съдя косвенно за себе си...19
И наяве, и насън пред него стои примамливият образ на недостъпната царкиня от замъка на отминалото време; любовта му тича
към нея по мост от сподавени въздишки:
Затворих книгата; искам да седя и да разговарям с тебе. Но така и на яве – на тоя свет.
Да седа и да разговарям – исках да те утеша;
препрочетох последното ти писмо ... целунах
го, взех книга, извадих старото пето, целунах
го [...] Детинщини, но какво да правя, когато
съм и дете и старец едновременно. Ако бях при
тебе, бих ти целунал ръцете една след друга и
бих ти говорил, говорил...20
Що се отнася до М. Белчева, нищо –
както в нейните писма, така и в писмата до
нея – не ни позволява да помислим, че дори за
миг е напуснала трона си на духовно обожаван
обект. И все пак в писмата, които получава,
във въздишките, които дочува, се е разсънил
светът на нейната младост; възкръсват преживявания, които я карат да се почувства
отново жива. Много силно обаче си казва думата възрожденското възпитание, здравата
традиция на представите за почтеност. Ако
прибавим към тях и потиснатия копнеж по
дете, ще си представим защо и как е влязла
в ролята на грижовна майка. И докато в първите няколко години обръщенията към нея:
„Майче“, „Мило майче“, крият отчетлив елемент на двусмисленост, откъм края на 1932 г.
19 Писмо от 27. 07. 1928, НЛМ, инв. № 711.
20 Писмо от 05. 08. 1928р НЛМ, инв. № 713.
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
образът на майката-закрилница става все побуквален в писмата на Бони. Започват и метаморфозите в поведението на младия мъж.
Отначало той възприема М. Белчева
като безусловен авторитет в поетическото
изкуство, като желан възпитател на собствените му опити в словото. В началото на
1934 обаче изведнъж откриваме колко много
е пораснало самочувствието му на критик;
горе-долу по това време той започва да подписва спорадичните си публикации в периодичния печат с помпозния псевдоним Боян
Магът. Самата М. Белчева (която едва ли се
е чувствала комфортно в ролята на учител)
бързо се плъзва в познатата роля на ученик. Тя
очевидно е започнала да изпраща собствените
си новонаписани стихотворения за инспекция
от младия мъж, защото в негово писмо от 25
февруари 1934 г. вече можем да прочетем:
„Син божи“ е без настроение, много мислена и римата боде. Най-важно – без настроение.
Минали времена. Движение и убедителност
нема. Като идея да – но трябва да зрее. По никой начин сега не го печатай, та даже и с каквито щеш бързи поправки.
„Далечна“. Тромо. Неизбистрено. Сурово.
„Незнайната“ – лека форма, не иде за това
съдържание. Много е слабо.
Не си спомням дори Пенчо Славейков да
е бил толкова придирчив.
Все по същото време отношенията между М. Белчева и Бони Гацов преминават изцяло
и недвусмислено в плана на майчино-синовната връзка. През 1934 г. той се оженва и през
следващата година младата му съпруга Кунка
ражда дъщеря. М. Белчева „осиновява“ цялото
семейство Гацови: непрекъснато разпитва как
е съпругата, ходи да види бебето, подписва се
„Ваша майка“. В средата на шестдесетте си
години тя сякаш най-сетне е намерила сина,
който винаги й е липсвал, запълнила е най-голямата празнота на своя живот.
Все така през 1934 г. Боян Магът решава да стане строителен предприемач. Започ-
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ва да строи голяма кооперация, в която ще
живее и той със семейството си. М. Белчева
отдавна си няма собствен дом – всъщност
от 1912 г., когато продава къщата на ул. Хр.
Белчев, за да лекува Пенчо Славейков в Италия. Оттогава насетне се мести в различни
квартири. През 20-те години например живее
в мансардно апартаментче на ул. Неофит Рилски 4. Когато я изгонват оттам, намира стая
при сестрата на Хр. Белчев. Притежанието
на собствен апартамент, особено в близост
със семейството на „децата“, разгаря надеждите й да има убежище на стари години.
И тя продава последното ценно нещо, което
има – стари семейни портрети, а с парите се
включва в кооперацията на Бони Гацов, при
това „на зелено“, както бихме казали днес.
Минават обаче три години, а къщата все още
не е построена. Историята започва да се превръща в скандал. Племенницата й Мария Серафимова записва в своите спомени:
„... сумата, която тя получи от продажбата на ценни портрети, даде с доверие на едно
лице, което обеща да я включи в една новострояща се кооперация. Впоследствие обаче лицето
я излъга и тя не само че не получи жилище, но не
й бяха върнати и парите.
Наистина, М. Белчева не е човек, който
ще посегне на отношенията с децата си заради нещо толкова незначително като пари:
Аз обаче никога след това не я видях много да жали. Тя беше преживяла загубата на толкова скъпи за нея хора, че загубата на материалното й се виждаше нещо незначително.21
Скандалът постепенно набъбва и се разнася из Бялото Братство, където М. Белчева
продължава да ходи докъм края на 1933 г., още
повече, че Бони Гацов също е брат-дъновист.
Елена Андреева бегло си спомня за него: „После, тя преживя едно разочарование, чух го от
другите, аз с нея не съм го проверила. Имахме
един брат, който се занимаваше със строежи
21 Спомените на Мариана (Мария) Серафимова-Попиц
са от януари 1966 г. и са запазени в НЛМ, инв. № 650.
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и който й взел парите, пък не й направил апартамента“. Интервюирана далече напред в годините, Андреева не успява да си спомни точното име на злополучния брат, посочва го като
„Цанев“, защото славата му на мошеник е била
очевидно по-голяма от славата на собственото му име: „Цанев. Онзи, който изигра и Иван
Радославов на Изгрева, че така загубихме салона на ул. „Оборище“ 14. Сега, защо така ставаше, защо тези работи така станаха – не знам,
но в Братството има отрицателни прояви, в
тоя смисъл, неизработени хора, хора, които не
са човеци за новото учение“.
Факт е обаче, че по същото време М.
Белчева престава да посещава беседите на
Учителя; все така обича да летува из планината, но вече сама. Едва ли само Боян Магът е
бил причина за скъсването на старите връзки;
в действителност тя запазва добри отношения с него и семейството му до края на своя
живот. Въпреки това братята тълкуват напускането на общността като слабост, като
неиздържана проверка. „Но заради онзи мошеник Цанев, който я ограби, тя напусна с разочарование Братството. Това бе голям изпит
за нея. Не го издържа“, казва Ел. Андреева.
Тяхната позиция също може да бъде разбрана:
тя се базира в желанието на всяка общност
да се самозапази, като проектира опасността от разпадане върху слабостите на един
конкретен човек.
Нека сега излезем от подробностите
на документите и се опитаме да погледнем
обобщено към последните дванадесет години
от живота на М. Белчева. Най-интересно в
тях си остава преплитането на различни съдби и начинът, по който всеки общува с другия,
давайки и вземайки едновременно от неговия
духовен опит. Сред общността на Бялото
Братство поетесата среща двама много раз-
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лични мъже и те изиграват важна роля в живота й. На пръв поглед изглежда необяснимо
как е било възможно да изпитва привличане
към два толкова противоположни – до несъвместимост – характера? Отговорът ще
стане ясен, ако възприемем и двете външни,
уж обективни, фигури като персонификации
на двете вътрешни – противоречиви, но еднакво важни – посоки на нейното преживяване. Трудно е да се каже дали учението на Всемирното Братство се случва на М. Белчева в
две различни лица, или тя открива двете лица
на учението, защото е влязла в него именно за
да намери изход от противоречията в самата
себе си. А може би е ненужно да си задаваме
подобен въпрос. Нима съществува учение извън индивидуалните съдби на хората, които
му вярват?

ЕПИЛОГ
М. Белчева умира на 9 март 1937 година.
В некролога, който издава Съюзът на българските писатели, можем да прочетем: „СБП
загуби Мара Белчева – мъдрата поетка, една
от първите културни българки, която няколко десетилетия предано и безшумно свещенодействуваше в поезията ни и в своя личен и
обществен живот“.
Бони Иванов Гацов доживява осемдесет
и осем годишна възраст. В некролога от 2
юли 1992 г., освен датата и часа на опелото,
има само едно изречение: „Бог да го прости“.
Единственото място в Интернет, където
успях да открия някакво сведение за него, е
телефонният указател от 1954 и 1962 г.
Бялото Братство продължава да привлича хора от всички възрасти и сред тях всеки може да срещне своите две лица.
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МАРА БЕЛЧЕВА И УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ
Доц. Албена Вачева,
ЮЗУ

ПОЕЗИЯ НА НОВАТА ФИЛОСОФИЯ. МАРА БЕЛЧЕВА И
УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ
Доц. Албена Вачева

„П

рез последните десетилетия нашият народ преживя
всестранно битово крушение”, пише през 1930 г. Антон Страшимиров
(Страшимиров 1930:18). Преживените войни,
както и отзвукът на световната икономическа криза от последните няколко години
на третото десетилетие на ХХ в., предизвикват структурни промени в обществения
ред. Измеренията на крушението в социален
план особено чувствително се проявява и по
отношение на културните ценности на модернизиращото се българско общество. Преобразуванията са толкова големи, че в редица
аналитични текстове, посветени на културните трансформации, се повдигат въпросите
за самата същност на културата и посоките
за нейното бъдещо развитие. Сред основните
проблеми, които се извеждат на преден план,
е този за влиянието на вярата и религията
като фактори за определяне на културния
облик на съвременността. Човекът, живеещ в условията на все по-индивидуализираща
се култура, започва да търси нови маркери и
стожери на собствената си идентичност.
„Всяка култура, пише Евгений Спекторски, е
едно съединение на техника и идеология. Не е
техниката на съвременната култура, която
попадна в критично положение“ (Спекторски
1930:6). Онова, което е подложено на най-голямо изпитание в съвременността, настоява
авторът, е идеологията. Разколебан е ценностният универсум на колективната култура и модернизиращото се общество навлиза в
процес на търсене на нови етически и морални
стойности. Всичко това поставя под въпрос

регулативния потенциал на Християнската
църква и възможността й да легитимира колективните ценности. Нещо повече, съмняващият се човек започва да отделя вярата
от Църквата, чието присъствие и роля се
свързва с определен културен и цивилизационен ред. Тази имплицитна или експлицитно
изразявана връзка натоварва Църквата с бремето на голямата отговорност за претърпяното социално крушение. Във философски
и екзистенциален план вътрешният й потенциал да предложи ценностен ключ за решаване на екзистенциалната криза, пред която
са изправени човекът и обществото, е делегитимиран. Вярата се конципира и се схваща
като отделна от религията – все по-големи
групи от хора се обявяват за атеисти, споделяйки принадлежността си към определени
социални или утопични идеи. Религиозните
хора започват да търсят алтернативни източници на своята вяра или се връщат към
ценностите на християнството от неговите апостолски времена. Вярващият християнин трябва да се обърне към чистия източник и универсалността на християнството,
а не да се чувства привързан към формалната
ритуална страна на практикуването на своята религиозност. Затова, настоява Евгений
Спекторски, трябва да се променят очакванията на хората; християнството да използва кризата, за да се отърве от клерикализма и
католическото средновековие, извели на преден план „вероизповедната религиозност“ и
„църковност“ (пак там, 11).
Социалните процеси, довели до дълбоки
промени и в културния ред на модерността,
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предизвикват и „повсеместен и силен подем
на мистичната мисъл“, което е „характерен белег на нашето време“, заключава Ангел Томов в статията си върху философския
мироглед на Петър Дънов (Томов 1930:73). В
статията, публикувана във „Философски преглед“ авторът проблематизира случващото
се в културата, като настоява на необходимостта от раждането на една нова култура,
която ще създаде новия човек на бъдещето.
Войните и кризите са показали слабостите на старата култура и въпреки нейната
устойчивост и жизненост, тя трябва да бъде
променена за доброто на хората. За да бъде
надмогнато злото в света, за да се отстранят пораженията на войната, за да се създадат условия за нов живот, е необходимо да се
даде път на идеалистите във всички сфери на
живота, продължава разсъжденията си Ангел
Томов. Духовно и морално извисените са тези,
които ще насочат човечеството към светли
бъднини, и поради това съвременният човек
трябва да им се довери. В този момент на
силна криза в сферата на културата, отразила
се в разколебаване на маркерите на колективната идентичност, силен подем преживяват
мистицизмът, теософските учения и окултните движения. Те предлагат алтернативни
източници на познание за битието, природата, човешката душа и връзката помежду им.
Това знание се носи от определени личности,
в които „тлее и пламти божественият огън
на живота – пише Ангел Томов и продължава – това са хората, които говорят на света
за Божествената правда, за висшата разумност, за висшата социална хармония и красота, хората на мистичната мисъл“ (Томов
1930:73–74). Рухването на устоите на цивилизацията на материалния свят, която на практика е изградена като социално продължение
на най-първичните биологични инстинкти на
човека, отваря широки възможности за обръщане към Божественото, вечното и съзидателното. Двайсети век е времето, в което
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старата цивилизация е изчерпала докрай възможностите си да разкрие духовните пътища на човека и чрез войните – по екстатичен
начин – е разкрила вътрешната си пустота.
Дошло е времето, разсъждава в защита на
новите езотерични учения Ангел Томов, човечеството да се обърне към най-чистите
извори на християнската вяра. Само по този
начин могат да се преодолеят наложените рационализирани представи за света, отдалечаващи човека от връзката му със Създателя.
Залагайки на човешките инстинкти в социалния ред, утвърждавайки нормите на „повърхностния материализъм и позитивизъм в науката и философията“, старата цивилизация е
създала „обезверена и без устойчив морал личност, без характер, без истински високи идеали, дребна, вечно недоволна, болезнено чувствителна, нервно изтощена, лесно податлива
на всякакви пороци, извращения и болести“
(пак там, 77).
Социалната криза, настъпила след войните, създава възможност да се чуят маргиналните гласове от предходната епоха. Все
повече хора се вслушват в тях, доверявайки се
на словото, което проповядват, и уповавайки
се на знанието, което носят. Те са призвани да
поведат човечеството към един нов ред, в чиито основи са истинските духовни ценности.
Ключова фигура в тези обновителни процеси
е Петър Дънов, Учителят, чието знание е необходимо на „новото време и новите нужди“
(пак там, 76) на съвременния човек, който
търси нови вътрешни опори в дълбините на
кризата и социалното крушение.
Тези процеси в сферата на духовното намират своето отражение и в модерната българска литература. За литературния критик,
живял в това време, и за историка, анализиращ процесите от дистанцията на времето,
краят на Първата световна война ражда ново
поколение творци, преодоляло „декадентството” на предходния период. Индивидуалистичната отстраненост и символична
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конструктивност на естетиката загубват
своята актуалност за художествената изказност, защото „дълбоката тревога в душите” показва невъзможността на модернизма
да посрещне „надигащата се социална вълна”, както отбелязва Антон Страшимиров
(1930:15). Текстовете на редица творци представят нов индивидуален и творчески прочит
на променящо се отношение към колективния
етос. В тях навлизат теми и мотиви, които
кореспондират с различни от съществуващите философски схващания, отразяващи по
един или друг начин вътрешната философия
на разпространяващите се религиозни течения или духовни учения. Теософските и езотеричните идеи стават част от общата епистема на модерното време, която се превръща
в ключов фактор за немалка част от естетическите търсения в изкуството от второто и третото десетилетие на отминалото
столетие. Наред с популярни четива, които
имат за цел да пропагандират пряко различни идеи и не притежават големи естетически достойнства, възникват и текстове,
които – макар и останали извън канона – правят опит за художествена интерпретация
на тези търсения. Разколебаването на колективните устои на човешката идентичност
и обръщането към духовното става важна
конструктивно-нормативна основа, която се
проектира в изграждането редица художествени образи, проектиращи се в концептите на
символистичната естетика например1.
1 Вж. повече по този въпрос у Цветана Георгиева
например, която открива ключови проекции на окултното и мистичното в творчеството на някои
български символисти. Освен в художественото
творчество, тази връзка намира своите проекции
и в теоретични и критически разработки, публикувани в български периодични издания. „Хиперион“ – според изследването на Цветана Георгиева, е
едно от ключовите литературни списания, чиито
страници са широко отворени за гностически теми
и проблеми, свързани с християнската и окултната мистика и образност. Сред сътрудниците му,
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Изкуството е акт на докосване до „шеметната необятност на Богопознанието“, опитва се да концептуализира новото изкуство
Иван Грозев в сп. „Хиперион“ през 1922 г. (Грозев 1996:225). Пак по същото време Янко Янев
допълва и разширява неговите разсъждения:
„Изкуството, както религията, еротиката и
мистиката, е едно от най-непосредните отражения на диалектическия интензитет на
живота“ (Янев 1996:231). Естетиката, продължава авторът, все повече става зависима
от „специфичния натюрел на преживяващия
субект“ (пак там). Това критическо усъмняване в правилата на нормативната естетика
е опит за разпадане и умножаване на творческите търсения, което дава правото на естетическа оценка на отделната личност. В
контекста на езотеричните и теософските
идеи, които сътрудниците на „Хиперион“ се
опитват да популяризират и утвърдят в България, това става възможно благодарение на
схващането, че „всеки човек е символ на дадено време в историята на човешкия дух“ (пак
там). Представите за художественост – под
влияние на редица различни идейни влияния –
започват да се променят и да освобождават
място за все по-смели и разнообразни творчески експерименти.
Тези процеси в полето на литературата
и изкуството като цяло обаче не са еднозначни и е трудно да се открои цялостна и единна
тенденция в тяхното развитие. Те стават
част от хетерогенно формираните кодове на
модерната епистема, в която социални идеи
и политически визии се преплитат с митологични концепти. Търсенията в областта
занимаващи се с въпросите от антропософски и
езотеричен характер, са писатели, преводачи и критици като Николай Райнов, Иван Радославов, Иван
Грозев, Теодор Траянов, Емануил Попдимитров и др.
(Георгиева б.г.). Към този набор от имена може да
се прибави и това на Гео Милев, който също е „съпричастен към теософски визии“, макар че това не
е широко популярно и известно, както пише Нина
Димитрова (2008: 24).
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на естетиката и ориентацията към нови
духовни устои съвпада по време със засилен
интерес към проблема за Родното в българската култура и литература. Той е насочен
към извеждане на преден план на самобитното и характерното, към онова, което отличава българите от останалите европейски
народи. Междувоенният период обаче усложнява въпроса за Родното, полагайки го в една
по-широка от съществуващите дотогава
перспективи. Родното в хоризонта на новите
масови възприятия загубва част от своя „етнографски реализъм“ и започва да функционира
в един по-дълбок във философски и символен
план аспект, свързан с представите за Духа и
творческите енергии. Както отбелязва Иван
Радославов във втората половина на 20-те
години на отминалото столетие, родното и
чуждото в сферата на изкуството не трябва
да бъдат в някакъв непрекъснат двубой, а в
едно взаимно оплождащо се сътрудничество.
Само така ще могат да се създадат духовни
ценности, които в своето единство ще се
положат в основата на художествено творчество с общочовешка значимост. Чуждото
влияние е необходимо на българската култура,
защото – дори и да е достигнала в материално отношение определени цивилизационни
стандарти, тя трябва да абсорбира в себе
си определени идеи, за да разгърне вътрешния
си духовен потенциал. „В още примитивната
мелница на нашия народен дух ще бъде смляно всичко дошло отвън, за да стане елемент в
сградата на нашата национална култура“ (Радославов 1996:174).
По-близък до политическите идеи на
модерното време се оказва стремежът към
художествени интерпретации на идеята
за национално-самобитното и характерно
българското. Поради това, когато става
дума за творчество и за неговите социални функции, на преден план излиза един важен фактор, чиято значимост се поддържа
от литературните историци и критици.
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И това е именно акцентът, който трябва
да се постави върху елементите на собствената култура и присъствието й в общия
културно-исторически развой на човечеството. Ценителството под формата на литературна критика, настоява Антон Страшимиров, трябва да „държи индивидуалното
творчество в неразривна връзка с народното, за да е винаги налице самобитното национално в[ъв] всяка крупна даровитост”2
(Страшимиров 1930:53). Така духовното в
своите художествени реализации по-често
се осъществява в сложната връзка между
мистичното и социалното, отколкото като
дълбинно проникване в неговата универсалност, трансцендентност и философска осмисленост3.
Социалната обвързаност на литературата неминуемо се свързва и с правилата, по
2 И тази критическа постановка далеч не е изолирано
твърдение, а може да се приема като емблематична за общите нагласи и схващания. Тази постановка по отношение на изкуството той прилага като
критически принцип, въз основа на който оценява
неговата социална приложимост. Мистицизмът в
България, продължава авторът, е резултат от една
сложна смес от влияния, породени от кръстопътното място, на което западноевропейските идеи се
пресрещат с тези, които идват от Русия. Независимо от огромните разлики в духовното развитие,
което формира и различията в самите идеи, тяхното проникване в България има обща база – те са
свидетелство за „едно и също социално разстройство” (Страшимиров 1930:69). Отношението към
учението на Петър Дънов също е решено в този
критически ключ. „Дъновизмът, макар и тъй доморасъл, беше за момент развълнувал даже градските
у нас широки слоеве”, продължава разсъжденията си
Антон Страшимиров.
3 Интересен в тази връзка е анализът на Нина Димитрова, в който авторката обръща специално внимание на емблематична за този период фигура на
Боян Мага. Популярността си дължи, наред с всичко друго, и на различни литературни интерпретации в този период, тъй като „съчетава в себе си
националното с езотеричното – два атрибута, всеки един от които поотделно вълнува големи групи
хора“ (Димитрова 2008: 29).
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които се оценява художествеността. Нормите, условен, но сигурен критерий за високо,
стойностно и траещо във времето творчество, стават водещи принципи за отмерване
значимостта на творбите. Независимо от
многообразието на различните идейни и естетически влияния в епохата на модерността,
социалният фактор се утвърждава като мерило за новата естетическа нормативност в
изкуството. Това го извежда на преден план
винаги, когато трябва да се посочи мястото
на един или друг творец в канона на българската литература и неговата значимост за развойните й процеси.
В рамките на тези естетически търсения женското писане е поставено на изпитание. През първата половина на века, когато
жените стават разпознаваеми в полето на
литературата, като цяло се наслагва критическото мнение, че тяхното творчество е
преди всичко „албумно“, вътрешно, интимно;
отстранено от „исторически важното“, както го определя Петър Горянски. То – с малки
изключения – представя една индивидуално
осмислена интимна изповед, лишена от претенцията да представя визионерски проекти
за социалния ред. Дори и тогава, когато на
преден план в творчеството са изведени проблемите на социалното – както е при Мария
Грубешлиева или Санда Йовчева например, те
са решени в ключа на емпатичното разбиране,
а не като социална критика.
Подобно е и отношението към света
в творчеството на Мара Белчева. Влиянието на Учението на Петър Дънов в нейните
„Сонети” е факт, който често пъти се отбелязва в критическите текстове, посветени на творчеството, което тя създава в
следвоенния период. Още Кръстина ГичеваМихалчева в обзорната си студия пише, че в
цялата поезия на Мара Белчева съществува
особено отношение към света. „Цялата лирика на Белчева е пропита от една особена мистика, която е рядка в нашата женска поезия,
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ако и жената по природа да е в нещастието
си често по-близка до такова настроение”
(Гичева-Михалчева 1937:408). Тази мистика,
която Кръстина Гичева-Михалчева открива
в цялото творчество на Мара Белчева, в издадените в самостоятелна стихосбирка сонети е рефлексия от едно вече осъзнато поетическо отражение на философски идеи. Ако
в „На прага стъпки” „пейзажът не е подробен,
нито натрупан”, а само с две-три чертици е
„представен живият кът на природата, изпълнен с мистично настроение” (Гичева-Михалчева 1937:408), то в „Сонети” се срещат
знаците на духовната концепция на дъновизма
за природата, представени със средствата на
художествения език. Образите са силни и въздействащи, отразяващи идеите на духовното учение. Планината е част от географията
на духовното, нейната енергийна сила е еманация на природната енергия, от която съвременният човек се е отдалечил и към която
посветените започват да се връщат. Това е
същинският път на човека – сливането с природата, въз основа на което да се осъществи
и общуването между самите хора. „Природата – подчертава Ангел Томов – това е самата
проявена висша реалност, проявената висша
разумност, висша любов“ (Томов 1930:79). Затова ученикът трябва да формира особено
отношение към природата, изразяващо се в
„свещен трепет към всички ония красоти и
тайни, които разкрива тая природа за неговия
духовен поглед“ (пак там, 84).
Затова във всички стихотворения, публикувани в „Сонети“, Мара Белчева сякаш непрестанно търси пътя – духовния път – който да я направи свободна чрез и във вярата.
Животът на ученика, продължава Ангел Томов, е по същество „постепенно освобождаване от страха пред неизвестността, пред
страданията, пред смъртта“ (пак там, 85).
Интерпретирана с помощта на подобен идеен
ключ, „Сонети” е изключително важна книга
за цялостното поетическо присъствие на по-
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етесата. В нея се отразява една от знаковите
проекции на отношението на жената-творец
към обществените порядки в следвоенната
модерна публичност. Чрез нея Мара Белчева
се причислява към следвоенното поколение
творци със собствен подход към изкуството.
Нейният индивидуализъм обаче се изразява в
отстояването на вярата в Божествения характер на природата и мястото на човека в
нея. Бог е стремеж, а животът, както подчертава Георги Константинов, „е устрем към
нещо отвъдно, светло, спокойно, непознато”
(Константинов 1943:238).
Тази философска концепция придава специфично звучене на образите и картините,
които се откриват в творчеството й. Нейният индивидуализъм е различен в своето отношение към социалния свят. От една страна,
както отбелязва Крюк-Папазова, „индивидуализмът на Мара Белчева не е индивидуализмът на Ницше (1931:92). В нейното творчество, въпреки честите критически опити
да бъде изведено като повлияно от Пенчо Славейков, отсъства свръхчовекът, а силата на
личността е в общността на хората, свързани помежду си във вярата. От друга страна,
тази общност на духовно общуване представя социалния свят като едно от измеренията
на живота в творчеството на Мара Белчева,
без да го изчерпва напълно. Както отбелязва
Милена Кирова, Мара Белчева опазва идеята
за „свръхчовека като стопанин на личната
свобода и на потребността от нея у другите хора” от „позицията на женствеността в
патриархалната нравствена парадигма” (Кирова 2009:204). Тази „женска гледна точка“ се
проектира във възможността всеки човек да
избира своя път към съвършенството, който
е трънлив и изпълнен с препятствия. Откриването на Бога е най-дългият и същевременно
най-прекият път към откриването на себе си.
Обратното също е валидно – откривайки гласа на Бога в себе си, човекът ще се освободи
от конвенционалното, както отбелязва Ека-
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терина Крюк-Папазова, ще се отстрани от
нормите на съвременното общество и неговите традиции, за да се слее с хората по силата на вярата си и в търсенето на извечните
ценности в живота.
Постигането на Бога е индивидуално,
проповядва Мара Белчева, и отговорността
за това е в ръцете и сърцето на всеки отделен човек. Тук отново се откриват директни
препратки към учението на Петър Дънов, в
което социалният ред като такъв не е подложен на критика, а се предлага извор на алтернативно познание за себе си, за другите и за
света като цяло.
Животът в социума е пълноценен като
живот във вярата, като живот в стремежа за постигане на духовното. „Напразно ще
търсиме Бог в сетивния мир. Той е скрит
дълбоко зад всичко видимо в природата. Само
този може да се приближи до него, който събуди сам в „себе си” Божествената частица”,
пише Екатерина Крюк-Папазова по повод проявленията на духовното в творчеството на
Мара Белчева (Крюк-Папазова 1931:93). И в
още по-категоричната защита на собствения поетически и авторски натюрел на Мара
Белчева от критическите настоявания за
подражателния характер на творчеството
й, настоява: „Мисля, че тъкмо новата сбирка ще помогне на литератур-историка при
изследването и на миналото творчество на
Мара Белчева. Ще му покаже, че лириката й
не е нещо случайно, подчинено на отделни настроения и влияния в тази или онази епоха на
нейния живот, а органически свързана с нейната индивидуалност и с развитието на тази
индивидуалност” (пак там, 89).
В подкрепа на казаното от Екатерина
Крюк-Папазова може да послужи съпоставителното четене на двете книги на Мара Белчева – „Сонети” и „На прага стъпки”, при което се забелязва много плътна кореспонденция
между образите и фигурите в тях. Всички
съмнения, болки и упреци, които поетесата
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има през 1918 година, когато излиза „На прага
стъпки”, в „Сонети” са само част от „мъглата”, отвъд която е истинското просветление за стремящата се към духовните откровения душа. Религиозното е представено в
общочовешките си измерения – доктрината
на любовта е призмата, през която е отмерено човешкото. Осъществяването на човека в
социалния свят е невъзможно и пусто, ако зад
това не стои силата на духовния колектив и
необятната енергия на вярата. Наред с това,
което се отбелязва в общата критическа рецепция за „еманципирането” на Мара Белчева
като самостоятелна поетеса, отдалечила се
от влиянието на Пенчо Славейков4, тази гледна точка показва нова посока в търсенията
й. В издадената през 1925 година едноименна
книга със сонети Мара Белчева сякаш преосмисля и собствената си поетическа визия,
рефлексия от която е публикуваната 7 години по-рано „На прага стъпки”. Критическата
рефлексия за „На прага стъпки” може да бъде
обобщена с казаното от Боню Ангелов. „Мара
Белчева е записана в литературната летопис
на нашето време със сбирката На прага стъпки (1918 г.). Тя очарова с изяществото, простотата и най-изискана хармония в своите
малки лирически песни, изящни, миниатюрни
работици, извезани с деликатна женска ръка.
Нейното поетично вдъхновение, женско по
същина, има твърде тясна амплитуда: хубави, розови спомени из детството, кратковременни любовни пориви, тъги на самотата в
живота, поплаки за загуба на мил човек, чиито
стъпки отдавна са отзвучели на прага, както
пее в една песен” (Ангелов 1923:73 – 74). Тази
„тясна амплитуда”, в която поетическото
чувство е провокирано от личното изживя4 „Сонети” е вододелна книга в творческия път на
Мара Белчева по отношение на критическата рецепция. След излизането й критиката сякаш все
по-силно и трайно се ориентира по посока на признаване на самостоятелността на нейната поезия.
Повече по този въпрос вж. Вачева (2009: 65-79).
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ване, е силно променена в „Сонети”, в която
звучи една различна Мара Белчева.
Наред с вътрешното различие, което
се открива при съпоставителното четене
на двете стихосбирки, в сонетите си Белчева сякаш се дистанцира в по-голяма степен и
от общото идейно течение за родно изкуство,
което оставя силен отпечатък в цялостното
литературно развитие. Мара Белчева в сонетите си е „отдалечена от непосредния жизнен
момент”, както отбелязва Васил Пундев, което важи и за споделяната от нея философска
концепция, проекция на която се открива и в
ранните й стихове. Поетическото си своеобразие тя изгражда упорито и постепенно, в
резултат на което цялата й поезия се удържа
в отстранена позиция спрямо социални идеи и
проекти. Отдалечена от социалността, тя
остава встрани и по отношение на всички
онези проявления на социогеничния мит на модерната нация, които също намират своята
творческа интерпретация в областта на изкуството. В поезията на Мара Белчева липсва
търсенето на народностния дух, който, по израза на Атанас Илиев от 1940 година, може да
се разкрие само чрез „вдълбочаване в родното”
(Илиев 2002). Мара Белчева сякаш умишлено
запазва своята маргинализирана дистанция от
усилията за разбирането и творческото отразяване на родното. Нещо повече – както отбелязва Васил Пундев, в „Сонети” чувството
е поетически креативно, защото е отлято в
една отдалеченост от конкретиката на живота. „Колкото повече, пише критикът, се отдалечава тя от непосредния жизнен момент,
толкова повече се избистря лирическото чувство и видение, а заедно с тях и стихотворният им израз. Сега езикът е още по-пречистен,
стихът – сигурен, прост, познава границите
си, не търси ефекти, задоволява се с изпитани
вече рима и ритъм и се слага в синтактични
единици, повторението на които отлива ритмиката на настроението” (Пундев 1926:55).
Това вътрешно вглеждане в себе си в „Соне-
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ти” е концептуализирано съобразно една цялостна идейно-философска проекция. Докато
в „На прага стъпки” поезията е ориентирана
към вътрешния свят, то в „Сонети” индивидуалното претърпява друг тип художествена
интерпретация. И в двете стихосбирки обаче Мара Белчева остава встрани от общата
тенденция за откриване на проявленията на
народностния дух. И тази отстраненост в
„Сонети” се проявява най-отчетливо в интерпретацията на природата и в отсъстващата
историзация на географските пространства.
Разликите, които се откриват при съпоставката с начина и поетическата изразност, които характеризират движението Родно изкуство, са осезаеми. Духът, с който природата
е в непрекъснато общение в сонетите на Мара
Белчева, е Божественият дух, Духът, създател
на всемира. Той е, Който означава природата,
прави я да живее като част от Вселената, а не
историята. Природата не е отразена спрямо
картографския проект на родното като своеобразна творческа проекция на социални идеи,
а е представена като проявление на Божествената универсалия. „Живота си аз не намирам
вече/ в вълмото закипяло на шумът./ От многолюдний град все по-далече/ вървя и не усещам
своя път” (XIII сонет). Достигнала на брега,
„потънала във Божията усмивка/ застанала
пред Божии врати”, тя се смирява в очакване
на причастието. Причастието идва със зората и изгряващото Слънце: „из чашата рубинова зората/ отметна лека огнена обвивка/ и ми
сама душата причасти”.
В десния по своя характер политически
проект родното, наред с всичките си отражения и идейни трансформации, се възприема и с
оглед на природните му проявления. На тази
плоскост природата се одушевява чрез българския народностен дух, въз основа на който
се проектира в големия идеологически проект
на нацията и националното. В анализа си на
философската концепция на Янко Янев Иван
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Еленков отбелязва: „от тук5 и постоянните
усилия на Янев да припознае и назове субстанциалните съдържания на историческото: Дух,
Кръв, Раса (схващана не в биологически определения, а като мистична духовна свързаност
чрез кръвта); Пространство: окрайнината
(die Landschaft) като същинско жизнено пространство и нейната противопоставеност на
безконечността; Мит и Митическо; Варварско; Племенно; Народ и Народно; Родина; Изток и/или Запад; Духът на Изтока и Запада и
пр.” (Еленков 1998:81 – 82). Тази екология, съчетана с историческото в духа на национализма,
не оставя неутрално място в идеологически
план на територията на България. Планината
и върховете са местата, които са най-силно
натоварени в символните редове на идеите за
уникалността на българския народностен дух.
„Възбожаване на планина, на височина, е характерно за фолклора ни. И обичта към Родината,
като че е най-силна горе в усоите” (Шейтанов
2006:87). Постепенно се преминава към обожествяване на реките, докато се обхване в
пълнота жизненото пространство на българите. Цялата страна е картографирана на зони,
в които се открояват центрове и периферии,
места с висока концентрация на народностна
енергия и такива, в които народностният дух
намира по-слабо отражение.
Природата на България е не просто уникална, както отбелязва съвременникът на
Мара Белчева Найден Шейтанов, тя е въздигната в „географска опора на великобългарската идеология” (Шейтанов 2006:89). Според
философските идеи на Шейтанов българската
земя е своеобразна проекция на сложен мито5 Има се предвид „консервативната революция” в Европа, чиито идеи за кръговост в историята Янко
Янев споделя. Споделя се схващането, че историята, разбирана като „мирова безконечна линия от събитийни точки”, може да се огъва и да сключи кръг,
което прави събитията повторяеми. „Напрежението от това огъване ще бъде фокусирано в настоящето и ще го изпълни със съдържание, ще преодолее
неговата празнота” (Еленков 1998:81).
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логично-религиозен комплекс от вярвания, чиято еманация се реализира в народния дух. Той
въплъщава в себе си единството на народа със
земята, която обитава. Този дух носи в себе си
всичко онова, което се е отляло като творческа потенция през поколенията и е достигнало
до съвременността, където трябва да намери
своите достойни наследници и продължители.
„Балканобългарският народ е осмислил дълбоко
родната си земя, на която живее вече толкова века и хилядолетия. Морета, планини, реки,
ниви и полета, градове, села отдавна още са
станали символи на балканската ни митология
и народна философия”, са част от основните
великобългарски идеи, отразени в текстовете
на Найден Шейтанов (2006:86). В логиката на
тези разсъждения напълно естествено е да се
направи заключението, че „старославната ни
родина се намира в сред-средата на Балканския
полуостров”, а нейната столица – Средец-София – „на световния път Изток – Запад”. Тази
столица е естественият център на Балканите, който се свързва с останалата част от
света посредством дунавските си пристанища „Белград, Видин и Лом” и морските – Варна, Бургас, Цариград, Солун. „София, настоява
Шейтанов, е създадена от география и история
да владее над Балкана” (Шейтанов 2006:86).
Земята, която обитават българите, е
издигната до абстрактна категория с висока нравствена и философска натовареност и
стойност, в която географията е отражение
на социално-исторически и културни процеси. Концептуализирането им изгражда географското осмисляне на територията като
естетическа категория от най-висш порядък, което я превръща в част от съвременната национална митология. Историческото
съпреживяване на природата е допълнено от
отразяването на метафизичния по своя характер народностен дух. Това единство от
множество социални идеи превръща природата в обект на култ, вписвайки я в големия
национален наратив, в който земята и наро-
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дът са в неразривно единство, легитимирано
от историята. „След Византия – която не е
Гърция, а Източноримска империя с балканско население – ние сме единственият чисто
полуостровен народ, който е владял най-дълго
време най-обширни земи на Балкана и вън от
него” (Шейтанов 2006:82). В контекста на
тези великобългарски идеи обаче историята
е не просто съвкупност от социално детерминирани събития, а също е част от проявленията на народностния дух. Цялата разгърната митологична система на древните,
които българите наследяват, се проектира в
техния дух, отпечатва се върху земята, за да
се превърне в творчески потенциал, на който
съвременниците трябва да създадат поле за
проявление. „Нашата вяра, продължава разсъжденията си Найден Шейтанов (2006:187), е
била един вид двойник на балканобългарската
кръв. [...] Вяра и народ представляват едно и
също нещо.” „На Балкана тя е преди всичко
национална” и представлява единство и съвкупност от „одухотворени сили”. Божествата, които определят характера на отношенията между хората, формират дуалистична
по своята същност митологично-религиозна
концепция, която отразява творческия потенциал, съдържащ се в сблъсъка на двете
начала – доброто и злото. Това разбиране
рефлектира в народната митология, която
се запазва жива като регулативна система и
космогонично и антропогонично обяснение на
живота и може да бъде открита във фолклора. Нейното разкриване и философско преосмисляне и концептуализиране ще доведе до
разбирането на креативния потенциал на народностния дух в контекста на националната
идеология. Обект на пантеистичен култ, природата става част от разбирането за единството на нацията, от нейната собствена
вътрешна социогония. В тази философска
концепция природата е представена не като
съвкупност от отделни места, класифицирани в термините на географската таксоно-
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мия, а като част от разказа за възвишените
проявления на духа и за национално-творческия му потенциал.
Мара Белчева предлага алтернативен
прочит на природата в своите „Сонети“.
Индивидуалният характер на общуването с
природата, възможността за избор, който
има човекът при приближаването си до Бога,
превръща природата в концептуализирано
проявление на духовното, а не в отражение
на родното като естетизацията на идеологически концептуализиран мистицизъм. Така
художественото осъществяване на природата в творчеството на Мара Белчева не споделя докрай отражението на природното в
установеното разбиране за Родното. Ако при
опоетизирането на природното в поезията на
Мара Белчева липсва отражението на социални
идеи, то природата не е представена и като
обект на пантеистично преклонение от страна на поетесата. Одухотвореността, която
има природата, измества импресионистичното пресъздаване на природните картини.
„Друг интересен мотив на споменатия фон,
отбелязва Васил Пундев, е самотната природа, вединена с господстващите поетически
настроения в сонетите. Предишното импресионистично отражение у М. Белчева сега
повече отстъпва място на едно одухотворяване, което се явява като някаква вътрешна
действителност” (Пундев 1926:56). Казаното
от Васил Пундев много категорично разкрива
връзката на човека с природата в сонетите.
Тя не е резултат от художественото й осмисляне като обект на езическо преклонение или
топосна проекция на креативния потенциал
на народностния дух. В почти всички сонети,
публикувани в едноименната стихосбирка, недвусмислено се отпечатва християнският
етос за пространството и времето, пречупен
през учението на Петър Дънов. В поезията на
Мара Белчева природата е представена преди
всичко като средоточие на срещата на човека
с Бога Спасител. Тази среща е във вярата, но не

82

Варна 2015

е в колектива, не е в представата за общност,
която формира Църквата.
Може да се каже, че сонетите на Мара
Белчева не представляват религиозна поезия,
независимо че отразяват християнския етос
в себе си. Като обяснителен ключ към тези
особености на творчеството на Мара Белчева
отново може да се използва казаното от Ангел
Томов в анализа му върху философския и религиозния мироглед на Петър Дънов. Напълно в
духа на критическото усъмняване във възможността на Църквата да предложи път към преодоляване на поствоенното социално крушение, той поставя акцент в разсъжденията си
върху отстранеността на Дънов от конфликт
с Църквата. „Удобното християнство“, което се установява на Земята, отстранявайки
окултизма на Христовото учение и подчинявайки го на „външни формалности и обреди“
(Томов 1930:88 – 89), не разкрива дълбоките
истини, които Христос проповядва. „Верен на
своя метод да не се занимава с отрицателното в живота, а само да твори и създава новия
живот, П. Дънов не само не воюва срещу официалната Църква, но и твърде рядко си спомня
за нея (курс. авт. – А. Т.). Той просто обяснява
Христовото учение, разкрива неговия истински смисъл и мощния творчески дух, който се
крие в него“ (пак там, 89). Това разбиране е отразено много ясно в сонетите на Мара Белчева.
Поетическият свят, който се изгражда в тях,
е отстранен от проблемите на социалния ред;
той не е утопичен опит за имплантиране на
религиозни идеи и промяна на социалния ред.
Напротив, стиховете са отражение на личностната дистанция от порядките на средата
и представляват интимна изповед, породена
от постигането на вътрешно духовно спокойствие.
Като пример може да послужи съпоставителния прочит на сходни мотиви, художествено интерпретирани в „Сонети“ и в
предходните стихосбирки на поетесата.

Поезия на новата философия. Мара Белчева и Учението на Петър Дънов

Лазурен храм. Поклонници от Мека
в копринени надежди осветени
....
И сливат се душа в душа полека
в едно море на обич и смирение.

Влекът се кръвни Арда и Марица
Сред планини човешки трупове
И гарвани се нижат – върволица –
На пир ги Полумесецът зове.
„На прага стъпки“, с. 67
Успоредяването насочва към почти еднозначни изводи. Войната е част от нещастията, които човекът сам предизвиква. В
единия случай природната картина представя
природата, осмислена през социалното – войната, воюващите страни, загубата и кървавия пир на Полумесеца. В „Сонети“ ислямът е
представен не през остротата на полумесеца,
а чрез поклонението в храма, в което е морето от обич и смирение. Тази любов стопява
различията – тя размива контурите на конкретния храм, за да създаде безмерните пространства на всемирната бездна. Посланието,
което се съдържа в осемнайсетия сонет, е еднозначно – силата на човека е в смирението,
в опита да прости и да продължи нататък
– „бъдете като братя и сестри“. Смисълът
на живота е не в социалните измерения на религиозното, а в дълбокия вътрешен смисъл на
вярата в Бога. Човекът е провидян като силен тогава, когато е намерил пътя на смирението, когато е успял да надмогне „ехото от
вчера“ и „злорадството в погледа“.
Социалната отстраненост и разпознаването на духовното в природния ред изграждат философската основа в сонетите
на Мара Белчева. В нея основната фигура е на
човека, който живее по правилата на изкуството на разумния живот и полага усилия
да открие Бога и да му служи. „И с вързани
очи се пак завръщам/ при кръста, Боже, дето
те разпнаха,/ при Твоята любов, че тя прощава“ (Сонет VIII). Дали „градината на нашите
деди”, „в която играят нашите деца” ще бъде
благословена, или прокълната от Бога, зависи
изцяло от нас. От личния избор на всеки един

Албена Вачева

Сонети, ХVІІІ
човек дали да се смири във вярата, или да остави „злобата да трови гърдите”, а погледът
да е „помрачен от злорадство” (Сонет XV).
„Веч не тъжи тоз, който се смири –/ смирението пречиства всеки грях”, а пречистените могат да се отзоват на шепота на Спасителя да бъдем „братя и сестри/ тъй благи
като майските зори,/ усмихнали се там от
върха снежен (Сонет XVI).
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ИДЕЙНИ И ОБРАЗНИ ВНУШЕНИЯ В
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА,
ПОВЛИЯНИ ОТ УЧЕНИЕТО И ЛИЧНОСТТА
НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО
Ангел Г. Ангелов,
писател

ИДЕЙНИ И ОБРАЗНИ ВНУШЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА, ПОВЛИЯНИ ОТ УЧЕНИЕТО И ЛИЧНОСТТА НА
УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО
Ангел Г. Ангелов

П

реди да споделя мислите, породени от така зададената тема, искам да направя няколко уговорки.
Явлението Беинса Дуно, щастливо споходило българското духовно пространство, а покъсно превърнало се в мирово достояние, със
своята необятност и въздействена многопосочност не би могло да бъде пълноценно обхванато от скромните ми намерения, въплътени
в този непретенциозен текст. Ще се опитам
да покажа част от усилията на няколко български писатели да вградят в творбите си образа
на Учителя, а по този начин и да посочат някои
от важните послания на неговото Учение.
Би могло да се каже, че основен предмет
на своите творчески търсения, свързани с
Учителя, имат литератори, които самите
са участници в Духовната школа на Бялото
Братство, и такива, които формално не принадлежат към Школата.
Осмелявам се да твърдя, че писателите,
които са били ученици в Духовната школа, в
своите произведения преди всичко са описвали
илюстративно образа на Учителя. Може би защото лично са познавали физическия изразител
на езотеричното същество Беинса Дуно, а може
би и не са си поставяли максималистичната цел
да въплътят в литературен художествен образ създателя на уникалното духовно учение.
Не изключвам като причина за този резултат и
творческите възможности на литераторите,
които имам предвид. Най-вероятно впечатлени, а защо не и запленени от личността на Учителя, те по естествен начин са се стремили
да запознаят обикновените читатели със своя
необикновен съвременник, да покажат на тога-

вашното общество, че сред тях живее и проповядва своето Слово духовно същество, представител на Новата човешка раса. Естествено
е ученикът да бъде впечатлен и силно привлечен
от своя Учител когато чуе от него:
Аз обичам грешните хора, които се разкайват, затова подавам ръката си за помощ към всички слаби, невежи, грешници. Това може да е слабост,
но и Христос имаше слабост към грешниците.1
Естествено е ученикът, пък бил той и
литератор, да последва не само в мислите си
духовния водач, още повече, когато му е дадена
и дарбата да използва умело словата, още повече, когато той, ученикът, добре съзнава, че
сред човеците грешниците са повече. В този
случай неминуемо се появява необходимостта
за този ученик литератор да изобрази по някакъв начин докосването си до екстраординерно
явление, на което той самият е пряк свидетел.
От друга страна, писателите ученици в голяма степен възприемат идеите, проповядвани
от Учителя, проникнати са от тях, а тази
импрегнация по естествен и дори неосъзнат
начин оказва влияние върху техните произведения. Духовният Учител Беинса Дуно е явление надматериално, което повежда своите
последователи по нов еволюционен път, водещ
земното човечество към Великия разумен център на Космоса – а това е впечатляващо, това
е докосване до невижданото, невъобразимото
и в същото време поражда трепетно надеждно очакване, води до усещането, че най-после е
открита вековечно търсената панацея, която ще спаси безпътното човечество. Когато
твоят Учител ти каже: Аз проповядвам едно
Учение, върху което почива развитието на душа-
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та, на ума и на сърцето. То е Учение, което носи
Мир и спокойствие на сърцето, Учение, което
носи Светлина на ума, обнова на душата, Сила
на Духа“2 няма как ти, ученикът от Духовната школа, да не си впечатлен, да не си увлечен
идейно и емоционално. Опитите за хладно, безпристрастно пресътворяване на идеите и образа на Учителя се оказват не особено успешни
при тези обстоятелства.
Не е случайно, че един писател като Георги Томалевски, активен участник в живота и
дейността на Бялото Братство, един от основателите на списание „Житно зърно“, приел
безусловно Учението и написал многобройни
текстове, свързани с идеите на Учителя, все
пак не е успял да остави ярки и значими художествени литературни произведения. Силата
на този писател е в публицистиката. Неговите научни есета, написани с литературен
вкус, задълбочено и философски се вглеждат
в душевния свят на човека и заемат определено достойно място в литературата, занимаваща се с проповядване и популяризиране на
идеите, внедрени в Учението на Петър Дънов.
При това не бива да забравяме, че това е човек с християнско милосърдие, оставил видима следа в духовната ни култура. В книгата
си „Учителя Беинса Дуно“3 Георги Томалевски
води пространни разговори с Учителя (общо
дванайсет), които помагат на читателя да се
докосне преди всичко до всеобхватността, до
универсалния характер на Учението, но образът на духовния водач остава някак си скрит
зад идеите, той има по-скоро холограмен характер – не изграден от живата плът на един
пълнокръвен художествен образ. В същата
книга, още в началото, под заглавие „Бележки
за читателя“, авторът откровено заявява:
Като се осмелявам да поема деликатната отговорност да напиша тази книга, която
на места има жанра на белетристика, на строга историческа автентичност, а другаде – неизбежно на философско есе, добавям, че тя не е
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предназначена само и предимно за учениците от
Бялото Братство, които години наред са живели с Учителя, слушали са беседите му, които считам относително най-автентичния извор, а и
за външни люде, незапознати с Учението, а само
дочули за него от уличната мълва или прочели
тук-там някоя несериозна и закачлива приумица.
Моята цел като автор на настоящата
книга е да открия на четеца основните азбучни истини за Учението на Бялото Братство
в България и да създам в душите на духовно
пробудените люде желание да се приближат до
една рядко богата съкровищница.
В дванайсетте разговора с Учителя,
включени в тази книга, Георги Томалевски задава въпроси, които, може да се каже, са философски оцветени, а в отговорите на неговия събеседник се съдържат послания, върху
повечето от които се гради и самото Учение.
Още в първия разговор Г. Томалевски пита:
Защо словото, което има толкова голяма
претворяваща мощ и с което човек превъзхожда животинския свят, не е в състояние отведнъж и без задръжки да промени неправилните
разбирания на човека? Нали словото е най-голямото оръжие?
Ето как отговаря Учителя Беинса Дуно:
Човешките души, когато се въплътят на
Земята, веднага изпадат във властта на илюзиите и на внушенията. Тъмните сили, които имат
задача да спъват развитието, създават както
илюзиите, така и отрицателните внушения.
Запомнете, че внушението е човешко качество. Оня, който се поддава на внушение, може да
срещне някого, който има по-голяма внушаваща
способност и от когото може да възприеме идеи,
които пречат на правилния развой. Най-малко те
ще забавят развитието му. Поради тази причина
светлите същества имат задача да превърнат
внушенията във вдъхновение.
Новите хора, особено учениците, трябва да преминат от внушението към вдъхновението. Вдъхновението е Божествен закон. То
не идва от човека, а от един висок свят. Ако
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на внушението може да се въздейства с друго
внушение, на вдъхновението не може да се въздейства. То е нещо постоянно. Затова и хората
на внушението са непостоянни, а вдъхновените
са постоянни и стабилни.
Вдъхновените люде научават всичко без
усилие, а ония, които не се вдъхновяват, трябва да употребят голямо усилие, за да научат
нещо. При вдъхновените всичко става лесно и
естествено и човек е в хармония и със себе си и
с околната среда.
Този произволно избран пример иде да покаже, че почти всеки пишещ човек, който е общувал с Учителя, е бил впечатлен и завладян поскоро от идеите му, отколкото от неговата
личност. А и неговият физически образ е обвеян
с ненатрапчива божественост, което допълнително го прави донякъде енигматичен, труден
за пълноценно художествено пресъздаване.
Не се наемам да твърдя, че Георги Томалевски е съзнавал тази особеност в излъчването на Беинса Дуно, нито пък че си е поставял цели, които да са включвали създаването
на художествен образ, вдъхновен от познанството му с Учителя. А и естествената близост, при която е протичало общуването им,
най-вероятно не е помагала на автора да отдалечи взора си на плодотворно разстояние, за
да бъде сътворен художествен текст.
Публицистично-очерковият характер на
повечето произведения от този писател, свързани с Учението на Беинса Дуно, както и въобще
с живота и дейността на Бялото Братство,
може да се каже, че са донякъде повлияни и от
неговите професионални занимания – завършва
физика и астрономия във Физико-математическия факултет на Софийския университет.
Но навярно би могло да се каже и това, че след
запознанството му с Учителя през 1922 година
Георги Томалевски е силно увлечен от идеите,
които се проповядват и обсъждат в Братството. Тяхната естествена привлекателност, усещането, че съдържат семената, от които ще
покълне утрешното Ново Човечество, вдъхно-
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вява този автор да посвети своята интелектуална енергия на описването и популяризирането на Учението. Може би целеустремеността,
безусловното посвещаване на Идеята, които са
ярко забележими у Беинса Дуно, са отдалечили
в някаква степен вниманието на писателя от
физическия му образ.
Казаното не би трябвало да се възприема
като някакъв вид омаловажаване на творчеството и приноса на Г. Томалевски за популяризирането на Учението. Нещо повече – неговото есеистично творчество заема достойно
място в българската публицистична мисъл.
Благодарение на близостта му с Учителя днес
притежаваме множество документални свидетелства за живота и делото на Беинса Дуно.
Не може да се каже, че писателката Невена Неделчева е сред най-известните български
писатели. През дългия си живот (тръгва си от
този свят на 87 години) тя написва осемнайсет
романа, детски приказки, множество разкази.
Забележително е това, че основен източник на
вдъхновение при нея е Учението на Беинса Дуно.
Животът й на Изгрева, личното й познанство
с Учителя, нейното безусловно посвещаване на
Бялото Братство навярно са основните фактори, довели до такава внушителна творческа
плодовитост, до респектираща отдаденост на
идеите, върху които е изградено Учението.
На представянето на писателката в Шумен, в Районната библиотека „Стилиян Чилингиров“, Атанас Атанасов казва по отношение
на творчеството на Невена Неделчева: „…
става въпрос за първия крупен литературен
опит за реализация на Новото учение“. Въпреки известната пристрастност от страна
на този човек, както и близостта на друг поклонник на творчеството й – Георги Петков –
вслушването в техните мнения ни дава основания да оценим в някаква степен значимостта
на творчеството на Н. Неделчева. Би трябвало при тази оценка да имаме предвид и факта,
че единственият й източник на вдъхновение е
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
Учението на Петър Дънов. В известен смисъл
писателката е получила благословия от самия
Учител. След написването на романа „Марта“
тя му го прочита, а той й дава своите указания
и допълнения. Всеизвестно е Учителевото окуражаващо подканяне – „Пиши, работи, греби и
раздавай!“. Разбира се, става дума за раздаване
на идеите, внедрени в това Ново учение. Всемировият Учител Беинса Дуно, най-вероятно,
не се е вглеждал в художествените качества
на нейните текстове – не това е било важното и същественото, което се е стремяла да
постигне писателката.
В предговора към романа „Абсолютният
закон“ Стела Рускова, която е и редактор на
книгата, заявява: „Романът твори поетика на
тайнственото и открива познанието посредством посвещение в света на невидимото. Интерпретацията на художествения модел у Невена Неделчева, обвит в мистика, потвърждава
факта, че тя по своеобразен начин открехва
възможностите на духа да бъде властелин над
преходното в пътя му към съвършенство“. Да,
начинът е своеобразен, но с известно усилие
би могъл да се нарече художествен. Може би
и тук, както в произведенията на Георги Томалевски, близостта на автора до личността на
Учителя не позволява да се осъществи необходимата дистанция, която, освен всички останали елементи (талант, вдъхновение, проникновение, обич към субекта на художественото
пресътворяване) е едно от условията за създаване на художествено произведение. А може би
авторката не си е поставяла такава творческа
задача. За нея е било важно да поднесе на своите читатели идеите, съдържащи се в Учението, та макар и чрез действията на маркирани
образи, чийто живот сред тъканта на текста
е белязан с известна схематичност и липса на
житейска логика. В този смисъл Невена Неделчева осъществява своите цели – книгите й, без
да блестят с особено художество, показват на
нейните читатели човеци с нов морал, надарени
с качества, вгледани и устремени в бъдното.
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В началото на този текст бе казано, че
има писатели, които са свързани духовно с
Учението, и такива, които възприемат и симпатизират на идеите, съдържащи се в него, но
не са ученици в Школата. Такъв човек, струва
ми се, е известният български писател Владимир Зарев. В своето мащабно литературно
платно „Битието“ писателят среща своите
герои Божидар, Гошо Пантов и Сета с Учителя по време на Паневритмия.
Братята играеха съсредоточено, но Сета
следеше Учителя, гъвкавата му фигура на съвършен, белотата му на старец и излъчването
му на светец.4
Не само защото Владимир Зарев по естествен начин, като всеки значим писател,
създава чрез своите писателски сечива произведения с висока художествена стойност, а
и защото обективната му отдалеченост от
времето на Учителя, липсата на близост, каквато съществува между Учител и ученик, му
позволяват да покаже сравнително обективно,
но и художествено пресъздаден, образа на Петър Дънов. Дискретната възхита, ненатрапчивите пулсации на дистанцираност и опитът
за безпристрастност, умелото използване на
детайла при представянето на срещата (билковия чай, чистотата в спартански обзаведената
стая) карат читателя да възприема Учителя
донякъде като един от героите на романа. Но
той не би могъл да бъде нареден в многобройната галерия от образи, с които е населил романа
си Вл. Зарев. Романовият образ на Петър Дънов
не е като образите на другите герои в произведението. Той не притежава земните житейски
биографии, с които са снабдени другите персонажи, а е като че ли една даденост, появил се
вековечно във Всемира, показал един физически
образ пред неголяма човешка общност, колкото
да им съобщи на човешки език, че го има.
На Сета й беше приятно да слуша изпълнения с особена енергия глас на Учителя, ала я
дразнеше прекалената употреба на понятието
ЛЮБОВ, защото за разлика от посветените,
тя не живееше в приказния свят на вярата, а

Идейни и образни внушения в българската литература
в суровата действителност, сред своите приятели, където ЛЮБОВТА се купуваше и разменяше, забравяше и подновяваше.5
Самото общуване на Сета, развратната богата наследница, с Учителя е особено,
духовното му облъчване по естествен начин
я прави друга – такава, каквато би могла да
бъде, ако не живееше в материална пълнота, а
в духовна хармония и друга любов.
Той я съзерцаваше през мрежата от дълбоки бръчки, белите му коси се докосваха до белия му костюм и тя го оприличи с Христос, но
не с разпнатия, а с търпеливия Христос. Бяха
й казали: „Учителя носи нов завет. Той е сляп,
защото вижда всичко и ще посее семето.6
Макар и появил се почти епизодично в
тази част на романа, писателят Владимир Зарев се отнася към образа на Учителя с любов и
уважение. Но, трябва да отбележим, той е използван и като контрапункт на несъвършения
облик, съдържащ се в порочния образ на Сета.
И е плах намек за някакво нейно спасение.
В главата „Запис четвърти“ на романа
„Сутрешни залези“7 се появява образът на Мислителя, чиято поява, може да се каже, е пряко
свързана с Учението и образа на Беинса Дуно.
Макар и да не се афишира директно, тази връзка съществува и не случайно авторът среща
своята героиня Маркизата с „…този мъж, вече
на години, останал невръстно чист, окончателно запътен към непонятните за обикновения човек далнини на мисловното познание.“8
Неговите слова, общуването с тази земна жена по един неземен начин сред нереалния
приказен свят, в който има всичко, което има
в тукашния живот, я прави духовно издигната, отърсила се от пороците си, докоснала се
до собственото си самоусъвършенстване.
Той се усмихваше добродушно, нашепваше
всевечните късове мъдрина, аз им се радвах и
все повече се убеждавах, че не са те от мира
сего, че са изпратени във вид на специални послания към Душата ми – най-застрашената
част от същността ми.9
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Смея да твърдя, че в този роман е направен опит да се създаде художествен образ,
вдъхновен от личността на Учителя. И макар че резултатът не е такъв, какъвто е бил
замислен от автора, може да се каже, че неопределеността, липсата на илюстративно
описание и умишленото бягство от използването на очеркови разказвателни техники е
довело до нетрадиционен, малко неочакван резултат, който, в някаква степен, внася цветови оттенък, различен от познатия цвят.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общото и при четиримата разглеждани
писатели е забележимото отсъствие на плътен художествен образ, в който да бъде познат
Учителя Беинса Дуно. Мисля, че това се дължи
не само на различните подходи, на различния
талант у всеки един, но преди всичко на особения, холограмен образ на Учителя, на неговата
нетленност и надматериалност. Ще си позволя да направя известен паралел – плътни, художествени литературни образи на Исус Христос
също не са познати в световната литература.
Не правя внушение за някаква идентичност, но
и двамата Мирови Учители са явления, чиито
художествени пресътворявания, най-вероятно,
не ни е дадено да осъществим с обикновените
сечива, с които разполагаме в земния си живот.
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„БАЩА МИ В МЕН...”
(ЗА „ОПИТНОСТИТЕ” НА ДЪНОВСКИ И ДЪНОВ)

Проф. Людмила Стоянова,
ВСУ

„БАЩА МИ В МЕН...”
(ЗА „ОПИТНОСТИТЕ” НА ДЪНОВСКИ И ДЪНОВ)
Проф. Людмила Стоянова

„Достоен ти бъди за мен!“ О, аз достоен
ще бъда – и съм бил – за своя жив баща,
и словото у мен било е зов все боен
в световни суети не зов на суета.
Из „Баща ми в мен”, П. П. Славейков

„И

зпълни се обещанието на Благия Небесен Баща да изпроводи в моя дом Своя възлюбен син
като знамение за всеобща радост на рода человечески за по-добър, по-светъл и правдив живот“ – с тези думи на 11 юли 1864 г. свещеник
Константин Дъновски отбелязва в личната
си Библия щастливото събитие в дома си –
раждането на сина му Петър.
Първият важен духовен „напътник” в
живота на Петър Дънов е собственият му
баща – свещеник от варненското село Хадърча (след Освобождението Николаевка), дългогодишен служител във Варненската митрополия и радетел по българските църковни и
общински работи в многоезичния крайморски
град. От своя неординерен родител – активен
пред- и следосвобожденски обществен функционер, първи български учител във Варненско
и първи български свещеник във Варна, Дънов
вероятно е усвоил не само основните християнски начала и склонността да напътства и
наставлява, но и някои от специфичните си
социални рефлексии. За относителната социобиографична приемственост между Сина
и Бащата впрочем ще стане дума по-нататък. Основната задача в случая остава изясняването на духовната връзка между двамата. Откриваме я отчетливо изразена в

многобройните позовавания на Дънов в словата и беседите му върху нравоучителните битово-споменни разкази на отец Контантин.
„Един свещеник от варненското село Николаевка казваше...”, „Разправяше ми го един добър
български свещеник...” – с такава обобщаваща
анонимност въвежда в беседите си бащиния
си слог Дънов. Той очевидно намира за нужно
да представи пред последователите си притчовите разкази на николаевския свещеник, поразили някога юношеското му въображение. В
зряла възраст оценява стойността на тяхната битово-заземена логика, философия и етика, те му стават нужни като идваща пряко
от живия живот аргументация на разискваната висока теософска, морално-етична или
екзистенциална материя. Привличани като
илюстриращи примери в беседите му, поучителните споменни миниатюри са и в ролята
на облекчаващ диалога с аудиторията, достатъчно демократичен комуникационен канал.
За тях Дънов намира интересна жанрова формулировка – нарича ги опитности.
Цитатните позовавания на опитностите на Бащата, правени по разни поводи и в различни години от Сина, днес намираме събрани
заедно, старателно издирени, обработени и
публикувани в книгата „Младият Петър Дънов” от Георги Христов, издание на бургаско-
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то сдружение „Слънчогледи”, 2012 г. ( вече и
в електронен вариант). В архитектурата на
книгата те са изведени в началото на втората
част, в общ корпус под надслов „Петър Дънов
за себе си”. „Криптираната” им автобиографичност съставителят потвърждава така:
„Повечето истории са разказани [....], без да
се назовават конкретни имена, но когато се
съпоставят фактите от първа част, става
ясно, че зад „един български свещеник“ стои
бащата на Петър Дънов – Константин Дъновски; зад „една позната от Варна“ разпознаваме
неговата сестра Мария Стамова; зад „един
чорбаджия от Варненско“ – неговия дядо, известния възрожденец Атанас Георгиев” и т.н.
„Повечето от цитатите са обработвани по метода на компилацията – продължава
създателят на споменатата книга – и не са съвсем точни, защото често една и съща случка се
повтаря на няколко места, което позволява да
се допълва информацията, като накрая всичко
се сглобява в единна, завършена цялост.”
Своите послания към паството и към
подрастващите в собствения му дом, както индиректно информира през цитатите
Синът, свещеник Дъновски подкрепя с впечатляващи параболични, напълно автентични
житейски истории. Сюжетите им следват
видяното и преживяното от разказвача в
етнически пъстрия Варненски регион в годините непосредствено преди и след Освобождението. В опитностите е изкристализирало
придобитото от него житейско и обществено познание, извлечената житейска мъдрост,
полученият морален урок. Географията им,
както отбелязах, е локално ограничена – Варна и Варненско: селският мегдан, училището,
улиците и домовете в Хадърча, варненската
градска чаршия, варненските църкви, Митрополията. Сюжетността им е несложна: битови микродрами и произшествия – спорове,
съперничества, семейни вражди, съседски свади. Опитностите са огледало и на особеностите в съседското съсъществуване между бъл-
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гари, гърци, турци и гагаузи в черноморското
крайбрежно пространство. Те изнасят факти
от живота в турско време, коментират отношенията на варненските гърци и гагаузи с
прииждащите във Варна български пришълци
от съседните села и Балкана. Съжителството помежду им съвсем не е лишено от междуетнически напрежения. Ту скрито, ту явно
конфликтно, то обаче нерядко е и доволно
приятелско и миролюбиво, според разказите
на стария свещеник. В емоционалната тъкан
на миниатюрите му всъщност доминира хуморът – малко грубичък, анекдотичен, но с
висок познавателен ефект.
Заради заключените в опитностите богати информационни пластове, те, мисля, би
следвало да станат обект на специален проучвателен интерес от страна на варненските
краеведи, етнографи и етнопсихолози в усилията им за историческа реконструкция на
бита, нравите и менталността на хората от
региона през Възраждането.
Притчово-анекдотичните истории за
живота на съселяните и съгражданите му, разказвани охотно от Константин Дъновски, предоставят важни детайли и за пресъздаването
на неговия собствен обществен и пастирски
портрет, понеже добре ориентират в светогледа и ценностите му. А роденият в Родопите отец Константин е сред неколцината ентусиасти, които в средата на 60-те години на
19. век внасят българския възрожденски дух в
гърцизираната Варна и успяват да раздвижат
родолюбивите енергии на местните българи.
Светът на на детството и ранното юношество на Петър Дънов и баща му в Хадърча,
макар и скромен, е подреден и по своему уютен,
но пък чувствително отдалечен от световните материални и културни стандарти. В този
малък свят, както сочат опитностите, има вътрешна фамилна сплотеност, но и неочаквани
разрушителни инвазии отвън. Същественото
е, че в него все още са живи искрите на иначе
вече залязващата и у нас патриархалност. Оп-

„Баща ми в мен...”
итностите разказват за труд и мъка, но и за
светли празници на човечността, за грубост и
жестокост, но и за примери за човешка доброта и съпричастност. Животът, който представят, морално и емоционално е достатъчно
комплициран, за да добие юношата и първите си
представи за сложността на човешките отношения, за светлите, но и за сенчестите и тъмните страни в човешката душа.
Живописните случки от някогашния
живот в Хадърча, Варна и другите прилежащи
 села, Синът чува у дома или в свещеническите проповеди на баща си. По-късно, както бе
вече споменато, охотно ги привнася в лекциите и беседите си. Колекцията от споменни
разкази на Бащата, притежание на фамилията и николаевчани, той естествено въвежда в
нов контекст и, разбира се, в далеч по-широк
публичен оборот, но пак като начин да изрази
преносно смисъл, допълващ буквалния. Иначе
казано, включването на бащиния притчов наратив в собствените му проповеди не е плод
на някаква идеализираща носталгичност. Синът фактически оширява проповедническия
си инструментариум с опитностите на бащата и също като него ги ползва, за да изрази
отвлечени понятия и идеи с конкретен образ.
И у него те работят активно в услуга на богословската прагматика, на активното внушаване на християнски етични добродетели и
ценности, тъй както някога са били помощно
средство и в утилитарната проповедническа
методология на николаевския свещеник.
Любовно цитираните в словото на Сина
нравоучителни бащини истории излъчват
същия социалнодидактичен ефект, който
е преследвал някога в проповедите пред съселяните си отец Константин и са сигурно
доказателство за моралната спойка между
двамата. Символ на интелектуалната връзка
„Дъновски – Дънов”, те могат да бъдат интерпретирани и като поредна импликация на
един архетипален психологически конструкт,
често срещан в родовите истории на българ-

Людмила Стоянова
ския интелектуален и обществено-политически елит, който Пенчо Славейков бе формулирал някога като „Баща ми в мен”:
Не само в онова, което ази правя,
не само в думите, не само в мисълта –
пред погледа ми той се винаги възправя
с усмивка бодряща и тиха на уста.
Цитирах част от емоционалната изповед на Славейков-син в стихотворението
„Баща ми в мен”. То акцентира осъзнатата
от поета негова духовна сдвоеност със забележителния му родител. Отнася се за нещо
много повече от деклариране на синовна обич
и привързаност. Отнася се за публично споделяне на осъзнато поведенческо и ценностно
онаследяване, както става ясно от следващите четиристишия:
И сещам в моята аз неговата воля,
и неговата мощ во всякой мой удар...
и чувам: „Победи световната неволя –
и на беди бъди в живота господар!
Какъвто бях бъди! И с божи меч в душата,
на висша истина глашатай и пророк
издигнеш ли ръка – дигни я в злоба свята,
изпълнен от любов и в любовта жесток.
Синът Славейков впрочем носи усещането не само на продължител, а и на „умножител” на мисията на стария поет и поборник:
При твойто слово аз и своето прибавих,
дела приумножих при твоите дела:
и съд на бъднето да чакам се изправих
с теб – две со подвизи увенчани чела.
Ако, следвайки биографичната фактология около свещеник Константин Дъновски,
сме убедени, че той, подобно на Петко Славейков, е живял живот на борец и духовен наставник едновременно, то няма как да не приемем, че естеството на приемствеността
между него и интелектуално по-рафинирания
му и рефлективен син се припокрива в известна степен с модела на духовно онаследяване на
Славейков-баща от Славейков-син. Тази при-
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емственост отразява донякъде цитирания
по-горе поетически императив Какъвто бях
бъди. Въпросният императив, както видяхме,
не изключва идеята за делото на Сина като
н а д г р а ж д а щ о п р о д ъ л ж е н и е на делото на Родителя: „При твойто слово аз и своето
прибавих, дела приумножих при твоите дела”.
Синът и Бащата Славейкови са родени
лидери, макар и на различни като социална типология общности. Бащата Славейков е убеден
демократ, изразител е, както в публициситката си, така и с участието си в Учредителното
и Великото народно събрание, на позициите на
българите от основата на обществената пирамида. В ораторското си поведение либералът П. Р. Славейков е дързък популист, който
успешно печели парламентарните схватки с
политическите си опоненти от Консервативната партия. Синът му обаче е с консервативна нагласа. Той има претенции и действително
става водач на аристократичния български
творчески елит; съзнателно страни от „врявата на деня”, устремен в горда жреческа поза
към абсолютните стойности на изкуството и
духа. Подобен тип близост и подобен тип раздалечаване откриваме и при сондиране на възката между Учитеря и неговия родител.
Подобно на сина и бащата Славейкови,
синът и бащата Дъновски са хора с Мисия,
магнетични водачи и морални авторитети,
преживели са многобройни гоненения и житейски тегоби в Служението си. Единият
като най-активен радетел на родолюбивите
идеи за преподаване на български език в училищата в Родопите и Варненско и за учредяване на български черкви във Варна и околните
села. Другият – като визионер и прокламатор
на идеала за едно благословено от Бога хармонично и във висша степен хуманно всечовешко
бъдеще. И ако Бащата е с безспорна демократична възрожденска социална и духовна закваска, обърнат с мобилизиращите си послания
и дела към българските селяни и българския
градски еснаф, Синът търси път и атакува с
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теософското си слово основно интелигенцията, и то не само българската. Както в съдържателен план, така и формално-статистически погледнато, мисионерското дело на Сина е
далеч по-мащабно от това на Бащата.
Социалният и темпорален резонанс от
обществения градеж на „добрия свещеник от
Варненско” и от градежа на този, когото ще
нарекат Учителя с главна буква, е с различен
обхват. Първият работи в български и балкански исторически контекст, вторият – поскоро в надисторически, надвременен, планетарен и общочовешки; влекат го темите за
Вселената, Трансцендентното, Вечността.
Отец Константин, който за малко не
е обесен от турците като руски шпионин
по време на Руско-турската освободителна
война, с участието си в църковните и освободителните борби на България живее в конкретиката и в национализмите на своя 19. век,
докато Петър Дънов е потопен, приобщен и
приобщава към духовностроителните търсения на космополитното 20-о столетие, а и
към хилядолетните мечти за едно обновено,
щастливо хармонизирано човечество, в неговата интерпретация определяно като зародиш на Шестата култура от бялата раса.
Нека си припомним : „Петата раса ще предаде управлението на Шестата раса. Шестата
раса не е още слязла. Тя слиза. Тя подготвя
формите,с които ще слезе на Земята”. (цит.
по: http://www.sibir.bg)
Векторът на житейското придвижване
на Петър Дънов, неговото житейско пътуване e с дълъг хоризонт – отвежда го на хиляди
километри далеч от родния дом и Балканския
свят. Движението по един неотъпкан от други българи път и приобщаването към духовните дирения на богоискателите от други
страни и континенти изисква необикновена
енергия, интелектуално-волеви и дори физически сили и, оказва се, че синът на варненския
свещеник ги има в изобилие. Защото успешно
се оттласква/ изтръгва от малкото си Нико-
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лаевско отечество, за да влезе в един свят на
далеч по-високи скорости, с други културни и
даже цивилизационни измерения. При по-внимателен прочит на биографията на родителя
му обаче амбицията за Промяна и Придвижване отвъд Домашното, Своето и Познатото у Дънов се оказва и о н а с л е д е н а,
нелишена от генетически заложено (родово
вродено) първично ускорение. Защото Бащата също е в ситуация на перманентно житейско – географско и социално – придвижване.
След детството, прекарано в родното Устово, се зареждат години на учение, митарства,
даскалуване и свещенослужене, поклоннически
пътешествия и пътувания с обществени поръчения. Ученик и черковен певец в Устово,
Пловдив и Татар Пазарджик; преследван от
гъркоманите и дори заплашван с убийство
даскал, дръзнал да преподава на български език
в школото в Райково; черковен певец, митрополитски служител и довереник на владиката
Порфирий във Варна; поклонник в Атон; първи български учител във Варненско (в с. Хадърча) и един от първите във Варна, който
през 1862 г. участва в създаването на първото
българско училище; първият свещеник, който служи на черковнославянски във Варна –
отначало в несъществуващата днес църква
„Свети Георги” до Римските терми, после
в манастира „Свети Димитър” в Сандрово,
а когато това се оказва невъзможно (заради
протестите на варненските гърци) и в параклиса в дома на руския вицеконсул Ал. Рачински.
Такава е параболата на житейските придвижвания и метаморфози на свещеник Дъновски,
докато стигне своя звезден миг през 1865 г.,
когато изнася богослужение на черковнославянски в първата варненска българска църква
„Свети Архангел Михаил”, устроена (не без
решаващото неговото лично участие) в новоразкритото българско училище. Вместо
името на гръцкия патриарх, в литургията
той назовава името на водача на българската
църква Иларион Макариополски. А още колко
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са делата му на ползу роду: предстоятел на
варненската българска предосвобожденска община, създадена в остра политическа схватка
с доминиращия гръцки етнос в града, учител
в Балчик, варненски делегат по българските
църковни дела в Цариград, дългогодишен свещенослужител във варненската митрополитска църква „Свети Атанасий”, приносител на
помощи в новоосвободените български земи в
Родопите и военополеви свещеник – покръстител в Средногорието по време на Балканската и Междусъюзническата война...
Биографичният разказ за първия варненски български свещенослужител ни го представя като типичен възрожденски будител,
изправил се срещу спрялото българско време в
пристанищния град, чийто ход иска и успява да
ускори не на последно място и защото има нужния интелектуален капацитет за това. Енергията и качествата си на духовен и обществен
предводител отец Константин впрочем проявява и в следосвобожденска Варна.
Синът също е привлечен от магнетизма на общественото духовно строителство
и създава във въпросната сфера впечатляваща биография. Споделените в беседите му
собствени опитности са обаче с далеч по-мащабна география: Хадърча, Варненската мъжка гимназия, Свищовското богословско училище, но и Америка, университетът в Бостън и
Ню Йорк, после Англия и Лондон, Германия...
По-комплициран е менталният профил и на
героите в неговите собствени опитности,
създавани по модела на бащините. Това са хора
с по-висок социален статус, други са културата и образоваността им, националната им
принадлежност. Те са учители, професори,
изобретатели, банкери, пастори, богослови,
философи, хора на изкуството. В техните
портретни скици Дънов опитва да заложи
на психологическата дисекция и детайла, не
само на случката (както е при баща му). Извлечената житейска мъдрост е по-широко
обобщаваща. Тя не визира въпросите на бита
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и конкретно-историческото, а тези на Битието и Божия промисъл в него.
Синът, така да се каже, усложнява формулата на опитностите. Притурил е към
човекознанието на Бащата свои прозрения и
открития, натрупания по-богат опит, усвоените нови духовни знания, норми и ценности
като следствие от едно р а з л и ч н о богословско образование и обучение и от извървян
различен жизнен и мисловен път в съвършено
различна географска, социална и интелектуална среда и, естествено, в друго историческо време. Пътят, по който върви Дънов,
видял какво ли не, е преди всичко Път на мисълта, на мислещия и философски рефлектиращия човек, търсещ мостове между християнството и пантеизма, между вярата в
Божествения тласък при сътворението на
Света и еволюционизма. Вървенето на Учителя го води към дълбокия смисъл на нещата. Споделените пред паството опитности,
придобити в дългото му житейско пътуване,
целят да насърчат отлеждането на добродетели в човешката душа, помагат за раждане и опознаване на така наречения Вътрешен
Христос.
Социалната биография на първия варненнски български свещеник Константин
Дъновски свидетелства за апостолската му
дарба да печели и увлича хората за определена общностна кауза, да води. След като през
февруари 1865 г. осветил първата българска
църква във Варна, съобщава биографът му
дякон Ясен Ш., отец Константин лично „изготвил план за пропогандирането на идеите си
сред сънародниците си в града и околността,
като изпращал хора по селата и махалите, за да
говорят за новата църква на българите и да ги
канят да записват децата си в училището към
нея. Неговите усилия били толкова енергични
и последователни, че за кратко време не само
българи, но и гагаузи започнали да посещават
това българско средище. Пламенният възрожденец обикалял храмовете в околността като
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истински пастир и патриот. По всякакъв начин събуждал християнската съвест на сънародниците си и подклаждал националното им
чувство. Освещавал храмове, кръщавал деца,
венчавал и погребвал на славянски език, като
навсякъде проповядвал, увещавал и назидавал.
Тези му усилия предизикали омразата на гърците в града и лично новият владика Йоаким
изискал неговото отстраняване от града в някой от светогорските манастири. За мощната
и широкомащабна дейност на отец Дъновски
свидетелства и подробното изложение на този
архиейрей, в което той изрично подчертава,
че от общо 90 села, които са му поверени, са
останали само 10, а другите са преминали под
управлението на Българската църква.” (http://
www.bg-patriarshia.bg/ дякон Ясен. Ш. Отец
Константин ДЪНОВСКИ – пример за служение на Бога и народа си (1830-1918).
Петър Дънов очевидно е унаследил и умножил мощната организационна дарба на баща
си. Ще го нарекат Учителя тъкмо защото
умее да гради съобщности от единомишленици, да проповядва, да притегля и води по своите пастирски пътеки хиляди към Божията
правда така както, той я разбира. И докато
Бащата Дъновски, изключителен патриот
и бългоролюбец, обработва и сее, така да се
каже, в колективната душа българска, в душата на един народ, то Синът охранява душата
человеческа – душата на личността; той пробужда индивидуалното съзнание – колективизмът и персоналността тук се проявяват
различно.
Бог и за българите и България, лептата ни
за България – това е патриотично обагреното идеологическо кредо в свещенослуженето
на отец Дъновски. Насоката на проповедническата активност и религиозните размишления на Учителя Дънов е друга: Бог и за човека
– от где иде, защо е, где го е отправил, смисълът на живота и страданията, пътят към моралното съвършенство, лептата ни за благото
на ближния.

„Баща ми в мен...”
Вдъхновяваща цел в служението на Дънов е Промяната в живота на всеки, който се
обърне към Спасителя. Той е поддръжник на
идеята за вътрешната църква и вътрешния
Христос.
В мистическите опитности на двамата
Дъновски, т.е. във виденията, за които споделят, също не е трудно да съзрем както приемственост, така и раздалечаване. От научна
гледна точка можем да ги определим, разбира
се, като наследствена психическа нагласа за изпадане в халюцинаторни състояния, но в случая
ни интересува как всеки от тях представя досега си с ирационалното и чудото, как вижда и
тълкува знаците и чете и предсказва бъдещето. В брошурата си „Едно откровение в солунската черква „Св. Димитрий”, дадено на Отца
Константин Дъновски през юношеството му
в гр. Солун на 10 априлий 1854 година”, отпечатана през 1905 г., свещеник Дъновски разказва пространно един от сюжетите на своите
бели видения. Срещата и разговора си с облян
в призрачна бяла светлина стар свещеник (дух)
в Солунския храм той представя като пророческо известяване на мисията му като бъдещ
духовен пастир и църквостроител. Белият
свещеник му открива отговорната житейска
задача, зададена му Свише.
За обкръжени в призрачна белота свои
мистични видения често говори и Синът. И
той интерпретира метафизичните си визии,
срещите с ангели и с духове с бяла аура като
прорицателски знаци и внушения за Божията
воля и Божията заръка. Обяснява ги като прорив към Небето и подкрепа свише в битката
му за спасяване на човешките души от злото
около тях и в тях:
С. 79/80 Днес ме посетиха седем ангела и четири добри духове. Ангелите имаха
на главите си бели покривала. Двата добри духа бяха малки деца, носени от двата ангела. А другите два вървяха помежду тях. Часа наближаваше 10-сет, денят
бе сряда. Времето беше ясно, небето про-
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зрачно, Слънцето грееше ярко, само около хоризонта се показваше малка мъглявост, знак на някаква мистическа вест.
... ... ... Днес имаше голям дъжд. Господ бе
застанал в Своето светилище. Надвечер в
6 часа видях две дъги на исток и две други
посред, които кръстосваха север-источната като светли струи и образуваха буквите
И и X, което четох Господ Исус Христос е
спасение и надежда на тоя свят. Тъзи мисъл е утешителна за всички, които вярват в
Него. И колко сми щастливи, че имаме един
приятел в небето, Който се е заручил за наз,
и един спасител, Който е застъпил, и един
Господ, Който ни раководи и Един утешител
Дух святи, Който ни очищава и крепи духом
и ни дава мир.
(Август, 1899 Личният бележник на Дънов, с. 81)
Ясновидството на Сина, прорицателските му дарби засягат не (както е у Бащата)
само собствената му съдба като индивид, а са
с най-широк външен социален адрес: бъдещето
на България, готвеща се на два пъти да влезе в
световни военни пожари, бъдещето на Земята
и света, а и на Човека и човечеството като
родово понятие. У Дънов, ако мога така да се
изразя, става дума за мистифицираща прогностика, за един вид окултна футурология:
В новата култура не ще има като сегашните градове. Те ще бъдат едноетажни с големи
градини отпред. Хората ще ядат по-малко.
В новата култура хората ще бъдат много подвижни, тялото ще бъде развито и умът
– също.
Сега хората много работят. За новата
култура ще се впрегне в работа слънчевата
светлина. Тя ще служи на хората и те ще се
хранят с плодове.
Животните ще се раждат малко – на 7
години един път ще раждат и не ще се размножават много.
Новата цивилизация ще започне от Европа и ще се пренесе в Северна и Южна Америка
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и Африка. Нова земя вече се образува – в Тихия,
Великия океан вече се подават под повърхността върхове на островчета, на които инженерите забиват байрачета. Там ще излезе новата
суша, която ще съединява Америка с Европа.
Ще заживее Шестата раса на Земята. От
другите раси ще останат остатъци. Българите (славянството) ще играят важна роля. Ще
се развие много интелектът.
Съвършенството на новата култура ще
бъде след 350 000 години. Те са 12 цикли. От
тях 6 представляват пролетта. Те ще образуват един голям цикъл. Човечеството сега е към
началото на пролетта. ((http://triangle.bg/boo
ks/1920-02-12-19.1995/1920-06-15-19.html Разговор с Учителя, 15 юни 1920 г., 19 ч., Сливен)
Приемственост, генетически унаследено от Бащата можене съзираме и в прословутата музикалност и композиторските
умения на Дънов, които са част от духовноестетическите му практики – друго негово
вътрешно богатство.
Младият Константин Дъновски се славел
с прекрасния си кадифен глас. Учителят му в Татар-Пазарджишкото българско училище – еленчанинът Никифор Хаджиконстантинов-Мурдон,
одески възпитаник, го школува в църковнославянското пеене. Варненският гръцки владика Порфирий също оценява високо певческата му дарба
и го привлича като певец в митрополитската
църква „Свети Атанасий”. В зряла възраст отец
Дъновски аранжира с характерни еленски напеви
прочутата черковнославянска песен „Ангел вопиящи” и по този образец тя се изпълнява и до
днес от прочутия хор за старинно черковнославянско пеене „Йоан Кукузел”.
Петър Дънов пък, според собствения му
разказ, учи музика и цигулка през 80-те години
на 19. век при учителя си по музика от Варненската мъжка гимназия – чешкия цигулар Фалтис. През първото десетилетие на 20. век
той вече композира по библейски и свои текстове песни, наричани по-късно братски песни,
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а от 1922 г. предава в двата окултни класа на
своята Школа песни и мелодии, които нарича
окултни музикални упражнения. Дънов твърди,
че музикалното чувство е проводник и трансформатор на силите в природата. Музиката
според него тонизира и хармонизира психичните процеси. „Човек – казва той среща мъчни
задачи в живота си, които трябва да реши.
В помощ му идва музиката. Тя прави чудеса.”
Към пеенето и музиката Учителят Дънов прибягва и като към дидактизиращо изкуство. Вероятно още в отслужваните от
Бащата литургии интуитивно е усетил високите сугестивни енергии на пеещия човешки
глас. В собствената си проповедническа практика свързва пеенето на окултни песни с музиката и танца – всички те естествени стимули
за парасъзнанието. Духовното обучение и предаването на информация на фона на ритмичното съзвучие на трите изпълнителски изкуства
става онзи високопродуктивен комбинаторен
дидактичен метод, който е емблематичен за
проповедническия почерк на Дънов – паневритмията. Тя цели постигане на хармония с Природата, Бог и Вселената. Методът открива
нови възможности за повишаване на емоционалното отношение, мотивацията, очакванията и религиозното вдъхновение. Базиран
е, според последователите на основаното от
Дънов Бяло Братство, на философията за петтте универсални принципа на Любовта, Мъдростта, Правдата, Добродетелта и Истината
и дава възможност за връзка със светлината и
фините светове. (http://bg.wikipedia.org/wiki)
Наследство от Бащата възрожденец са,
може би, и славянофилството и русофилството на Дънов, хипертрофично развитият му
панславянски месианизъм. Те са толкова дълбоко и трайно залегнали у него, че дори дългогодишното школуване и сътрудничество с американските методисти не са в състояние да
ги изличат. Нещо повече – той става един от
най-горещите поддръжници на неославизма у
нас през двадесетото столетие:

„Баща ми в мен...”
Славянството ще бъде ковачница на Новата култура. Това ще бъде на първо време. А
след това ще дойде Шестата раса. У всички
славянски народи ще се въплътят напреднали
души. И това вече е започнало. (Петър Дънов,
„Българската душа”, Издателство „Астрала”, 2000, стр.146)
Мисията на славяните е да внесат Любовта и Доброто. Славяните днес са израснали
духовно и те са най-подходящият материал за
работа на Духа. Ето защо бъдещето е на славянството. Няма друг народ, който да е минал
през толкова страдания, както славянството.
Славянството е дърво, върху което ще бъдат
присадени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четирите професори на славянството. (Пак там)
В славяните има най-много, най-голямо
самопожертвование. Култура без самопожертвование не може да има. (http://triangle.bg/boo
ks/1920-02-12-19.1995/1920-06-15-19.html Разговор с Учителя, 15 юни 1920 г., 19 ч., Сливен)
През 1906 г. в Прага и през 1910 г. в София се провеждат славянски конгреси с цел да
се постигне междуславянско сближение пред
лицето на евентуалната немска заплаха. Посланията на тези конгреси вероятно са повлияли склонноста на Дънов да противопоставя
славянството на болната Европа и да го обявява за „най-подходящия материал за работа
на Духа”. Към горещо прегръщаните и от Бащата „- филства” и „-изми” Синът – поклонник на славянската идея, добавя още един –
месианския си панбългаризъм:
Бъдещето е на славяните, бъдещето е на
българите. Те ще оправят всички народи. БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ДУХОВЕН КРЕДИТОР, ДУХОВЕН РАЗСАДНИК НА ЦЕЛИЯ СВЯТ!
(Петър Дънов, „Българската душа”, Издателство „Астрала”, 2000, с. 148)
От трънения венец на България ще се
изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще се
дойде до обединението… Славяните ще бъ-
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дат обединени. Те ще бъдат като мост между
Европа и Азия. След обединението на славян
ството ще се обедини цялото човечество…
Славянството е майката, която ще роди Цар
ството Божие на Земята. (http://triangle.bg/
books/1920-03-07-10.1948/index.html Ще управ
лява всички народи, 7 март 1920 г. [опис] Неделни беседи (1920, 1922). С.,1948, triangle.bg ›
книги › беседи)
Българите влизат в расата на славяните,
а славяните заедно имат голяма земя, грамадна империя. Бог е дал най-голямата империя
на славяните и седи зад тях като страж и им
казва: „Ако Ме слушате, ще имате Моето благословение. Ако не Ме слушате, ще дойде студ
от север. Народите от запад и юг ще ви нападнат, че ще се намерите натясно. (Тринайсета
неделна беседа от Учителя, държана на 15 януари 1939 год., София – Изгрев)
Първоначалният импулс на българския
етноцентризъм у Дънов навярно също иде от
отец Константин, типичен възрожденски
патриот. Да не забравяме и въздействието
в тази посока на съратничеството му като
младеж с легендарния капитан Петко войвода и с многогодишния и дълбоко уважаван от
съгражданите си кмет на Варна, родолюбив
интелектуалец и парламентарист Кръстьо
Мирски. С тях двамата, в отговор на поредната просветна вълна, заляла страната ни в
края на 19. век, младият, току-що завърнал
се от Америка Петър Дънов, основава през
1897 г. Дружественото Читалище „П. Р. Славейков” в града. Според първия годишен отчет на читалището той работи в него като
библиотекар-домакин. (Виж: Устав на Дружественото Читалище „П. Р. Славейков” на
III участък във Варна. Варна, печ. Взаимност,
1897. 8 с. Държ. архив – Варна, Ф.786к, а също:
Димитрова, Людмила Т. Дружествено читалище „П. Р. Славейков” в гр. Варна и Учителя
Петър Дънов. Нови данни за живота и дейността му от 1896 до 1899 година, сп. Житно
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зърно бр.15, 2005 г.). Нека напомним тук, че и
отец Константин бе участвал в подобен будителски акт като съучредител на първото
българско читалище във Варна към средата
на същото столетие. Следователно и в този
случай не е трудно да разпознаем следване на
фамилната традиция, обща духовна спирала,
зад която стои кръвна връзка.
Петър Дънов цени лаконизма като особено достойнство на бащиното си пастирско
говорене. Този извод можем да направим, оглеждайки се за интертекстулни връзки между
алегоричните разсъждения на Бащата и тези
на Сина. Личният бележник на Дънов от 1899
г. ни дава убедителни поводи за подобно заключение. Там, вероятно повлиян от спомена
за ударната сила и ефективност на битовизираните бащини проповеди, той се изказва с
респект за стегнатото пасторско говорене
въобще, сравнявайки го с разводняващите мисълта, разточително бъбриви проповеди, които му се е случвало да слуша понякога:
В многото говорение, казва Словото Божие, грехът е неизбежен, това може да се приложи и за писанието. Каква полза, че говорим или
пишем много, когато всичко е безсъдържателно,
което не принося никаква полза както на онзи,
който говори и пише, тъй също и на онзи, който
слуша и чете. По-добре две думи с разум и два
реда с смисъл, отколкото десет хиляди думи без
связ и десет хиляди реда без съдържание. Аз те
съветвам, приятелю, ако имаш най-малко за пара
ум, не говори, не пиши, без да си мислил, без да си
разсъждавал в себе си добре. Не говори на хората това, което ти не разбираш, и не пиши това,
което ти сам не би чел, ако другий го бе писал.
Говора и писанието не стои в количеството, но в качеството. Кажи две думи на свят през
целия си живот, да останат спомен за человечеството, отколкото 10 000 хиляди, които след няколко време да се изхвърлят на пепелището. („Личен бележник на Учителя”, изд. 2014 г., с. 68)
Дънов декларира, че е на страната на съдържателния, но лаконичен пасторски слог. А
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и сам в Рилските си беседи например, дава убедителни образци на такъв слог. Но в речевата
му практика се натъкваме и на пищно разточителна мистическа реторичност, на енигматично пасторско говорене, на проповеди, сложно
орнаментирани в старинен библейско-евангелски маниер. Продукт на друго време и на далеч
по-сложна теософска образованост, много от
напътстващите му беседи са издържани във
висок и тържествен стилов регистър, коренно
различен от фолклорно чепатата (понякога) назидателна амвонна реч на Бащата. Но вероятно
и в този случай не се е минало без неосъзнато
подражание и родова приемственост. Защото
отец Костантин в цитираната по-горе провиденческа брошура също е оставил убедително
доказателство, че владее до съвършенство и
архаизиращия литургичен речеви стил, черковнославянската словесна сюгестия. А лингвистичното верую на Сина е: „Всяко слово трябва
да има мекота, съдържание и красота”. (Цит.
по: Храненето – разговор с Бога – 8 ч. В: http://
zdrawe.eu/petr-dnov/chraneneto-razgovor-s-bogapetr-dnov-8-ch.htm)
Драматично разминаване и отдалечаване има главно в отношението на Бащата
и Сина към Православната българска църква. Отец Константин, както бе отбелязано
вече, е един от вдъхновените поддръжници
и реализатори на идеята за самостоятелна
Българска църква във Варна. Въпреки напредналата си възраст, той участва ревностно
и в така наречените кръстилки – актове на
инициирано от Синода и правителството покръстване на българомохамеданите в Средногорието по време на войните от началото на
миналия век. За тази си активност е награден
с офицерски кръст. И в двата случая го водят
патриотични подбуди, както и самоотверженото чувство за дълг към православието и
Църквата. Синът пък консервативният висш
български клир през 1922 г. обявява за самоотлъчил се от ортодоксалното православно
лоно заради инакомислие.

„Баща ми в мен...”
Бащата е убеден войник на Православната църква, наследникът му е вече „дисидент”
и ревизионист спрямо канона и институцията, изобличен е в сектанство и в ереста антитринитризъм и става обект на полицейско
дознание. Придържането към древните езически учения за предсъществуването на душите и за тяхното прераждане или преселване,
както и към окултизма и спиритуализма, го
прави чужд на религиозната традиция, в която е възпитан Бащата. Едно проучване на архивите на двамата за разменените евентуално помежду им писма по този повод навярно
би открило интересни факти как в личен план
бащата е посрещнал „измяната” на Сина.
„Духовният свят е място на абсолютна отмереност, законност и чистота” – настоява Дънов. От Църквата той би искал „да
бъде лечебница на заразените с болестта на
греха” , да насърчава „движението към правдата”, а в настоящия й вид я квалифицира като
„Църква на лъжците”, навярно несъзнателно
перифразирайки яростната антитеична Ботева реплика от „Моята молитва” – „не ти,
боже на лъжците, на безчестните тирани”.
Преценени както в религиозен, така и
в граждански план, посланията на Петър Дънов са най-общо определими като пацифистки и благородно хуманизиращи в една епоха на
яростни класови сблъсъци и жестоки войни.
Учителят има свой собствен отговор на
утопичните социалреформаторски идеи от
края на 19. и първата половина на 20. век, отключили кървави революции в Европа, и този
отговор гласи: Идеалното общество е изключено. Бил съм и в Америка, и в Англия, и в Германия
– навсякъде. Изучавал съм идеалното в света.
Но тъй , както го мислим, го няма. То ще дойде.
Срещал съм идеални хора, но идеално общество
– не. То тепърва ще се образува. (http://www.
beinsadouno.com/old/lectures.php?id=2069: Дънов, П. Добрата молитва. Тридесет и четвърта лекция на Общия окултен клас. 29 май,
1935 г., сряда, 5 часа, София – Изгрев.)
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Дънов очевидно не споделя тезите на антиутопистите, саркастичните им апострофи към Утопията и социалното инженерство.
Нещо повече, той изповядва свой собствен социоутопичен идеал. Неговото утопично визионерство и неговият утопичен идеал обаче са
неконвенционални, надредни. Те не изключват
Бога и Божията Любов при разрешаване проблемите на обществото. Негова социална мечта е едно планетарно християнско комунално
общежитие, „когато Бог ще се всели и започне
да живее във всички хора. Тогава цялата Земя
ще бъде едно семейство и ще има един ум и
едно сърце. Семейството ще мине в съвсем
друга форма; хората няма да изразходват физически толкова много енергия: в който и град
да отиде човек, ще работи дневно по два часа
и след това може да продължи своя път; дрехи,
храна, услуги – всичко това ще бъде на свободно
разположение; и в който и град да отиде, човек
ще се чувства като член на това общежитие.
Цялата Земя, целият свят ще бъде като едно
общежитие, като една кооперация. Такава ще
бъде културата на Водолея”.
Проповедите на Петър Дънов са теософско-метафизични, екзистенциално-аналитични
и морализиращи. В тях той достига до религиозно-психологически прозрения и морални глъбини, които са далеч отвъд интелектуалния
хоризонт на отец Константин Дъновски. Тези
негови постижения биха били невъзможни обаче без първоначално положените от Бащата
грижи за духа на Сина, без бащиния Благослов.
Така че финалното четиристишие на ПенчоСлавейковото стихотворение „Баща ми в мен”
би прилягало добре и за завършек на този бегъл
паралел „Дъновски- Дънов”, целящ да покаже че
явлението „Петър Дънов” не идва изведнъж, на
празно родово място:
Душата ми с завет ти за живот огрея
и в път благослови со бащин благослов:
и както в мене ти, и ази в теб живея
за подвига свещен на земната любов.
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ОБРАЗОВАНИ ЕЛИТИ В БЪЛГАРИЯ: ПО ПРИМЕРА НА БЯЛОТО
БРАТСТВО (20-ТЕ – 70-ТЕ ГОД. НА ХХ В.)
проф. д-р Жоржета Назърска
ВЪВЕДЕНИЕ

Д

окладът проучва наличието,
функционирането и значението
на религиозната социална мрежа, създадена през 20-те – 40-те год. На ХХ
в. от високообразовани жени, които членуват в (симпатизират на) Бялото Братство. Изследва се създаването на мрежата,
нейното съвместяване с други социални
мрежи на женските образовани елити (професионални, териториални и др.), както и
съхраняването й след 1944 г., когато предишните социални мрежи на жените вече не
съществуват.
Въз основа на биографиите на изтъкнати интелектуалки – писателки, художнички,
певици, лекарки и др., последователки на Бялото Братство – се правят заключения за
трансфера на социален капитал в посочения
„дълъг“ период. Докладът е основан на архивна документация и на публикувани спомени
на участничките в изследваната религиозна
мрежа и използва методологията на историческите и социалните науки.

СОЦИАЛНИ АКТЬОРИ:
ЖЕНСКИТЕ ОБРАЗОВАНИ
ЕЛИТИ В СТРУКТУРИТЕ НА
БЯЛОТО БРАТСТВО
Още след създаването си Бялото Братство привлича немалко високообразовани
българки. Една от пионерките, Анастасия
Узунова-Железкова (1845-1931), е завършила

гръцко училище и френски лицей в Цариград,
учителства в Калофер и Пловдив, основател
и председател е на женските дружества в
Пловдив и Варна, изявява се като даровита
преводачка и писателка, занимава се с теософия.1 Мария Казакова (1852-1908) е възпитаничка на американското девическо училище
в Ст. Загора и на руски университет, работи като учителка в Търновската девическа
гимназия.2
С времето към Братството по места и в София се присъединяват много жени
със средно и висше образование, полиглоти,
с професионална кариера и безупречна репутация в обществото. Те имат престижно
средно образование в чуждестранни лицеи
и колежи (Надя и Вера Алекси Стоянови в
Будапеща, Мара Белчева във Виена и др.),
в американското девическо училище в Ст.
Загора и Самоков (Мария Казакова, Зорка
Мицарева) и американската гимназия в Ловеч (Весела Несторова). Преобладават възпитаничките на родните висши училища,
но не липсват завършилите чуждустранни
университети и академии в САЩ, Германия,
1 Автор на: Буквар на француския язик. Преводач
от френски на: Денис, Л. Защо живеем? Разумно и
правилно разрешение на проблемата на съществуванието, 1899; Ледбитер, К.У. Раят мисловният
мир; Фламарион, К. Стелла, 1899; Лале, М. Л. Трендафил. Комедия в три действия, 1894 и Ч. Летбитър. Сътрудник на: в. Век, сп. Нова светлина. Вж.
http://petardanov.com/index.php/topic/16562
2 Дънов, П. Писма до първите ученици – София:
Астрала, 1999, с. 119-176.
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Италия и др. В Братството членуват немалко бивши и настоящи учители (начални
– Мария Казакова, Елена Иларионова, Райна Каназирева, Мария Фтичева-Стоянова,
Наталия Чакова и Станка Илиева и др.; по
езици – Мара Белчева, Магдалена Попова,
Буча Бехар, Анриет Жербер-Маркова, Весела Несторова и др.; по философия – Елена
Андреева и др., по химия – Паша Теодорова и
др.), лекари (д-р Дафина Кьорчева-Сает, д-р
Рада Давидова, д-р Рада Борова и др.), агрономи (Гена Папазова-Антонова), музиканти
(Мария Тодорова, Лиляна Табакова, Катя
Грива и др.), художници (Цветана Щилянова,
Цветана Симеонова-Гатева и др.), писатели (Мара Белчева, Соня Вичева, Яна Язова и
др.). Наред с тях се числят също банкови
чиновнички, работнички, фризьорки и домакини. Може да се отбележи, че в Братството без пречки членуват много чужденки, натурализирани у нас по линия на своите
смесени бракове.3
Жените мотивират влизането си в
организацията на Бялото Братство с различни причини. Едни от тях са срещнали
лично Дънов още в ранните години, когато
той обикаля страната и прави френологични
проучвания, и са попаднали под неговата харизма.4 Други го търсят, за да излекува тях
или близките им от тежки болести.5 Трети
са доведени от своите майки, роднини, ха3 Анриет Жербер д’Авини-Маркова (1865-1939/1946?)
е белгийка, разведена със съпруга си. Има 2 деца, син
офицер и дъщеря, Елена Маркова-Босилкова, смятана за първата жена архитект. Препитава се, като
открива частно училище за френски език и участва
в представленията на Българската оперна дружба.
Вж. http://petardanov.com/index.php/topic/11401-173.
Тереза Керимидчиева е германка.
4 Елена Иларионова, Тереза и Славка Керемидчиеви и
др.
5 Язова търси при Димков билколечение за съпруга си,
Анриет Маркова оздравява след тежко боледуване.
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зяи или близки приятели.6 Четвърти стигат
сами до Учението, присъствайки на някои от
съборите на Братството.7 Съществуват и
свидетелства как срещата с Дънов в тежък,
екзистенциален момент е предшествана от
видение.8 По-младите твърдят, че се насочват към Братството въз основа на печатните му издания или на публикации, които
го осъждат.9 Една от сестрите споделя, че
е потърсила помощ от Дънов, понеже се е намирала на професионален кръстопът, когато
никой не признавал таланта й. След неговата
подкрепа кариерата й се развила благоприятно.10 Част от последователите възприемат
идеологията на Братството чрез посредничеството на своите пацифистки убеждения,
толстоистки разбирания или увлечения по
спиритизъм и окултизъм.11
6 Гена Папазова, Славка Керемидчиева, Надя и Вера
Стоянови – от майките си, майката и сестрите на
Райна Каназирева – от нея; Камбурови – от своята
хазяйка в Ст. Загора; Дафина Кьорчева – от семейния си приятел Трифон Кунев.
7 Паша Теодорова.
8 Мара Белчева споделя, че видяла образа на Дънов у
дома: „Преди да отиде на Изгрева, Учителят й
се явява. В дома й, в стаята й“.
9 Според Катя Грива, „след като се върнала от
Италия, взела една книга, която била написана
от Ласков срещу Учителя, започнала да чете, харесали й цитатите от Учителя и по този начин
се свързва с Учителя“ вж. http://petardanov.com/
index.php/topic/11382-165
10 След завръщането си от Париж Цв. Щилянова остава без работа. „Тогава майка й я посъветвала
да нарисува Учителя, което може да й донесе
благословение. Учителят се съгласил и й позирал
най-внимателно. Още първата й изложба през
1934 г. имала голям успех и оттогава завалели
толкова много поръчки, че трябвало да рисува
от сутрин до вечер“. Вж. http://petardanov.com/
index.php/topic/16107-13
11 Дейни последователи на толстоизма са: бургаската
общественичка и феминистка Жени Божилова-Патева (1878-1955), основателка на Дружество „Траен

Религиозни социални мрежи...

РЕЛИГИОЗНА МРЕЖА
НА ЖЕНИТЕ В БЯЛОТО
БРАТСТВО: СЪЗДАВАНЕ И
ФУНКЦИОНИРАНЕ
Персонални религиозни мрежи на
сестра Райна Каназирева и сестра
Мария Стоянова: изследване на
случаи (case study)
В Централния държавен архив (ЦДА)
е запазен личният архив на Райна Каназирева
(1884-1960), член на Братството в Ст. Загора.
Въз основа на документалния материал и чрез
помощта на анализ на социални мрежи може
да се изследва създадената от нея собствена
религиозна мрежа.
Райна Каназирева (Стоянова, Грашева) е родена в търговско семейство. Завършва
българското девическо класно училище в Сер и
работи като учителка до своето омъжване. В
младежките си години подкрепя ВМОРО в родното си село Мехомия (Разлог). След овдовяването и повторната си женитба се преселва в
Ст. Загора, където отглежда трите си деца.
По това време тя става член на Братството.
Тази принадлежност и негативизмът на съпруга й стават причина за скорошния й развод. Тя
търси социална мрежа за взаимопомощ и я открива в старозагорските братя и сестри. Естествена последица от интересите й и начин
за препитание през 20-те год. на ХХ в. става
книжарница „Слово“, където тя, като собственик, търгува главно с окултна литература.
Първоначално Каназирева е привлечена
към Братството от своята сестра Анна Динова, която впоследствие се преселва в кв. Изгрев с дъщеря си Сийка и посредничи за увелимир“ и на Българския клон на Международното женска лига за мир и свобода, и Мария Тодорова (18981976). Анастасия д-р Железкова (1945-1931), преди
да стане част от Веригата през 1906 г., е известна
като спиритистка и преводачка на окултна литература.
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чаване на познанствата на Каназирева. Не след
дълго Райна включва в Братството майка си,
другата си сестра Елена, племенницата си Зорка, както и двете си дъщери. След убийството на баща им (1924) тя ги изпраща на Учителя
в кв. Изгрев с молба да ги покровителства и закриля.12 (Таблица 1.) Освен това тя се включва
в териториална мрежа – Старозагорския клон
на Братството, обединил около себе си братя
и сестри, стремящи се към съвършенство:
Мутафчиева, З. Камбурова, М. Мечева, П. Михалева, В. Камбурова, Кюстелев, Лазаров, Ил.
Халаджов и др.13 (Таблица 2.)
Каназирева води интензивна кореспонденция и с жителите на кв. Изгрев, т.е. с ядрото на
Братството. От началото на 30-те год. на ХХ
в. там пребивават нейните сестра, племенница
и дъщери. Вероятно гостувайки им, Райна се запознава с важни фигури на организацията, с които общува чак до средата на 50-те год. на ХХ
в. Освен с жени, тя поддържа писмовни контакти с братята Боян Боев, Петър Г. Пампоров,
Методи Шишков, Гумнеров, Пейчо Найдонов,
Михаил Стоицев, Сава Калименов, Даскалов,
Диков, Димитър Звездински и др.14 (Таблица 3.)
Всички писма от и до Каназирева съдържат обръщения, характерни за вътрешния
дружествен живот и бележещи силни вътрешни връзки: „твоя сестра в Христа“, „драга
сестро“, „любезний брат в Господа“, „Как са
всички братя и сестри?“, „мила сестро Райно!“, „Поздравявам всички старозагорски сестри и братя по случай Новата духовна година!“. Нерядко в тях се изразява загриженост
за здравето на някои членове („Какво става с
тая сестричка? Дано Бог й възвърне силите и
здравето“). В кореспонденцията най-често се
обсъждат религиозни въпроси, изпращат се ре12 ЦДА, ф. 1765к, оп.1, а.е. 114, л.1.
13 Пак там, а.е.291, л.1; а.е. 173, л. 1-4.
14 Пак там, а.е. 149а, л.1-2; а.е. 93, л. 1-15; а.е. 114, л. 1;
а.е. 297; а.е. 173, л. 1-4, 5-5гр., 6гр., 7гр., 8-13; а.е. 76,
190, 125, 74, 118, 75, 153, 158, 78, 104, 80.
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
зюмета или разгърнати конспекти на лекции и
беседи на Учителя, стихотворения, описания
на семинари и молитвени събрания, продукти
(булгур и картофи) и пари. Понякога изпратените беседи всъщност представляват подаръци за Великден или специални духовни послания.
Чрез своята книжарница пък Каназирева снабдява съверците си с окултни книги, следи за
здравето и контролира начинанията на дъщерите си. Всичко това свидетелства за мрежа,
която е хомогенна и е достатъчно устойчива,
за да не се разруши въпреки външния натиск.
В ЦДА се намира и архивът на сем. ген.
Алекси и Мария Стоянови, изявени членове на
Братството още от началото на ХХ в. Специален интерес представляват семейната кореспонденция и документите, които свидетелстват за духовните търсения на съпругата и на
усилията й да изгради своя религиозна мрежа.
Мария Фтичева-Стоянова (1872-преди
1961) е родена в Габрово в семейството на търговец и предприемач. Завършва І Софийска девическа гимназия (1891) и като държавна стипендиантка – педагогика в Дрезден (1896). За
кратко работи като учител, а впоследствие
се омъжва за ген. Ал. Стоянов, адютант на
княз Фердинанд І. След раждането на трите
си деца е домакиня. От 1918 г. е след членовете на Братството, като лично общува с Учителя, не пропуска неговите беседи, част от
които конспектира и коментира в своите записки.15 В документите на Мария Стоянова се
пази също така кореспонденцията й със Савка
Керемидчиева (1935)16 и с нейните две дъщери
Вера (?-1944) и Надя (1905-1983). Те са привлечени към идеите на Дънов още като малки, а
като ученички в католическия лицей в Будапеща активно се интересуват от живота на
Братството.17 Използвайки своята близост
с монархическата фамилия, Мария Стоянова
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прави неуспешен опит да привлече към Братството княгиня Евдокия (1919), а дъщерите
й, които след 1918 г. са секретарки на Борис
ІІІ, посредничат сестрата на царя да изслушва
молбите на членовете на Братството.18 През
1951 г., когато Надя е изпратена от комунистическата власт в трудово-възпитателно
общежитие (лагер) в с. Ножарево, съпрузите
Стоянови й изпращат съвети в духа на учението на Дънов – за търпение и надежда.19

Религиозната мрежа на жените
в Бялото Братство: основни
характеристики
Групиране. Религиозната мрежа на жените в Бялото Братство е от сложен тип, т.е.
разчита на множествени връзки. Тя се изгражда въз основа и с помощта на други социални
мрежи, които я предшестват или действат
паралелно с нея. Преди всичко те са родови.
Доминират двойките майки – дъщери, лели –
племенници, сестри, братовчедки, които се
допълват от бащи, братя, съпрузи и пр. Трябва да се подчертае важната спояваща роля на
братята (мъжете) в Братството за създаване и функциониране на мрежите. Обикновено съпрузи, бащи, партньори и приятели, те
са преди всичко съмишленици, интелектулани
събеседници, посредници, защитници, закрилници, толерантно приемащи „другостта“.20
18 Макар самата княгиня Евдокия да отрича принадлежността си към Братството, заявявайки, че
е ревностна католичка, тя потвърждава многобройните си разговори: „Разните последователки на Дънов за силно екзалтирани, вманиачени,
но знаейки, че щом ги изслушам веднъж, те ще
мирясат и няма вече да ме спират по пътя или
висят пред вратата, търпеливо ги изслушвах“.
Вж. Кръстев, В., съст. Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее, т. 20, с. 866-867.
19 ЦДА, ф. 1737к, оп.1, а.е. 9.

15 Пак там, а.е. 99.
16 Па там, л. 64 сл.
17 Пак там, а.е. 111.
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20 Интересен е примерът с Г. Томалевски, който става един от първите читатели и рецензент на трилогията „Балкани“, предоставена му от Я. Язова,
очевидно с доверие и надежда за помощ през 1960 г.
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Липсата на идейна близост между съпругите,
станали членки от Братството, и съпрузи,
несподелящи неговите идеи, става почти винаги причина за развод. В подобни случаи жените остават в Братството и са подпомагани
от своите съверци в търсенето на работа и в
отглеждането на децата си.
На второ място, основа за религиозната мрежа представляват професионалните
мрежи. Сътрудничеството в рамките на
професионалния кръг понякога прераства в религиозна връзка, а нерядко тя е първопричина
за осъществяване на такава солидарност. Лекарките, живеещи или посещаващи молитвените събрания в кв. Изгрев, общуват активно
в своите организации (Българския лекарски
съюз, Българското педиатрично дружество,
Секцията на лекарките към БЛС) и се намират в постоянно общение. Писателката М.
Белчева кани Цв. Гатева за оформител на последната й стихосбирка, Я. Язова и М. Белчева
членуват в Клуба на българските писателки,
Цв. Щилянова се сближава с княгиня Евдокия първоначално в средите на Секцията на
художничките към Дружеството на българките с висше образование, а по-късно и в кв.
Изгрев, близо до който тя живее.
Териториалните (земляческите) мрежи
нямат съществено значение при създаването
на женската религиозна мрежа, понеже Братството се изгражда на териториален принцип
(има свои местни звена), но при него доминира
вертикалната организация (подчинеността
на центъра в София) вместо хоризонталната.
Ядра на влияние. В женската религиозна мрежа преобладават сложните връзки
и много ясно се откроява делението център
– периферия, което на практика съвпада с организационната териоториална структура
на Братството. В ядрото на мрежата се намира Учителят Дънов, а близостта до неговата персона и ролята, с която той натоварва
определени личности, определят тежестта
(влиянието) на жените в мрежата, т.е. влия-
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телността им може да се опише в следния ред:
1. Най-близките сътруднички на Дънов, живеещи в кв. Изгрев (секретарките и стенографките Ел. Андреева, Сл. Керемидчиева и
П. Теодорова),
2. Сътрудничките в Паневритмията от кв.
Изгрев (К. Грива, Ол. Славчева и др.),
3. Пътуващите проповеднички в чужбина, натоварени със специални мисии от Учителя
(Сл. Керемидчиева, Магд. Попова),
4. Обикновените последователки, обитаващи
кв. Изгрев,
и
5. Вярващите в страната.
Хомогенност. Религиозната мрежа показва силна хомогенност, обусловена от харизматичния характер на идеологията и практиката на Бялото Братство. Независимо от
живеенето си в провинцията, част от членките се намират в непосредствен контакт
с ядрото чрез лични пътувания, посещения,
срещи и писмена кореспонденция.
Стабилност. Хомогенността на религиозната мрежа на жените в Братството
предпоставя и нейната стабилност. Тя наистина показва завидна устойчивост, въпреки
вътрешните сътресения21 и външните удари22.
Добър пример е съхраняването й след смъртта
на Дънов в края на 1944 г. и настъплението сре21 В спомените на членките нерядко се говори за вътрешна конкуренция за вниманието на Учителя,
както и за скандално поведение на определени членки (напр. Магд. Попова), осъждано от страна на
мнозинството в кв. Изгрев. Прокрадват се данни
за скандали, раздели и др. лични отношения между
сестрите и братята.
22 Например някои от членките на Братството са
отлъчени от БПЦ (Г. Папазова), други – уволнени от
работа, заради „противорелигиозни идеи“ (Ел. Андреева). Вж. Лефтеров, Ж. Бялото братство през
погледа на Българската православна църква, държавата и обществеността в междувоенния период. //
Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа.
Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева. София: Планета 3, 2009, с. 247-261.
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
щу Братството от страна на комунистическия режим през 50-те – 60-те год. на ХХ в. 23

Религиозната мрежа на жените в
Бялото Братство: социален обмен
(комуникация)
Типология. Ако чрез теорията за социален обмен се анализира женската религиозна
мрежа в Бялото Братство, се установява, че
тя не може да се причисли към т.нар. непродуктивен тип (с подкатегории директен или генерализиран). Това е така, защото социалната
мрежа не е съставена само от преки връзки и в
нея има елементи на посредничество на „медиатор“ в лицето на религиозния лидер Дънов, но не
доминират косвените връзки за социален обмен.
Може да се твърди, че социлният обмен между
жените, членуващи в Братството, е от продуктивен тип – осъществява се в сложна разклонена мрежа, където съществуват условия за
реципрочен обмен на стоки, продукти и блага,
вкл. на символен капитал.24 Връзките между
членуващите в мрежата се осъществяват чрез
директен обмен чрез общия комунален живот в
кв. Изгрев, посещаването на квартала от други
членове на Братството и контактите с други
сестри, срещите по време на беседите и класовете на Дънов, сбирките по места, вкл. в провинцията. Косвеният социален обмен тече чрез
писма, в които се изпращат беседи на Учителя,
тълкуват се части от Новия завет, обменят
се книги. Някои от жените имат ролята на
ментори – пътуващи проповедници25.
23 Лефтеров, Ж. Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство (1944-1953). // Год. Деп. История, НБУ, 2009
(2012), т. 4, с. 83-186.
24 Ritzer, G., B. Smart, ed. Handbook of Social Theory. –
London: SAGE, 2001, pр. 260-273.
25 Интересна е биографията на Магдалена Попова
(1882, Пловдив – 1942). Родена в семейство на съдия,
тя е учителка по немски език и полиглот. От 1930 г.
е пътуваща проповедничка в Италия. През 1933 г. по
поръка на Дънов присъства на Всемирния теософски събор в Холандия (Омен), където разубеждава
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Условията за обмен на религиозни знания
и ценности от жените са твърде благоприятни. Във вътрешен план той се улеснява от нарастването на престижа и броя на структурите
на Братството в страната, от равнопоставеността на жените в неговата идеология, а във
външен – от ценностната криза в обществото,
разпространението на нови религиозни учения и
навлизането на непознати църковни структури
след Първата световна война, от сериозните
изпитания пред БПЦ през 20-те год. на ХХ в.
Местата, където се осъществява социалния обмен в женската религиозна мрежа,
са седалищата на Братството (седалището
на Учителя на ул. „Опълченска“ 66 в столицата и кв. Изгрев), временните летни лагери при
Седемте рилски езера, молитвените събрания по места, паневритмичните упражнения,
книжарниците, но също личната кореспонденция, периодичните и циклостилните издания.
Средствата за социален обмен са интелектуалното общуване, съвместното хранене, взаимното подпомагане с пари, търсене
на работа, гледане при болест и лекуване. За
част от жените от Братството това общуване замества липсата на семейство, но
понякога е изведено на преден план в ущърб на
собствената фамилна среда.26
Динамиката на социалния обмен може
да се определи като силна по интензивност. Тя
индуса Кришнамурти, че той е новият Христос,
Мировият Учител, а че такъв е Дънов. Попова се
справя отлично със задачата си, след което продължава да изпълнява мисии. Вж. ЦДА, ф. 324к,
оп.1, а.е. 74, л. 280; http://petardanov.com/index.php/
topic/13833; Кръстев, В., съст. Изгревът на Бялото
братство пее и свири, учи и живее, т. 1, http://www.
beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=10828
26 Пример в това отношение е поведението на агронома Гена Папазова (1903-1979), която се развежда със
съпруга си и не приема предложението да се върне на
работа, за да гледа тежко болната Паша Теодорова.
„Че как ще оставя Паша? В.К.: От една страна
цяло Братство не иска да я гледа, нито роднини,
нито братя и сестри“. Вж. http://petardanov.com/
index.php/topic/15374-12

Религиозни социални мрежи...

Жоржета Назърска

носи повече ползи, отколкото загуби за участничките в този обмен, а именно: навлизане в
същността на учението на Учителя, постигане на хармония с вътрешния си мир, социално общуване, което удовлетворява всякакви
нужди на личността, високо самочувствие, че
се върши добро и че се работи в полза на човечеството, книжовна изява на част от образованите жени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Религиозната мрежа на жените, изградена в рамките на Бялото Братство през 20-те
– 40-те год. на ХХ в., обхваща поне две поколения българки, които със сигурност могат
да се причислят към образованите елити. За

разлика от социалните мрежи на някои други женски религиозни дружества (православни, протестантски и католически), в тази
се наблюдават сложни връзки, хомогенност
и устойчивост поне до 70-те – 80-те год. на
ХХ в, когато са все още живи нейните създателки. Основни механизми за създаването на
мрежата са кръвно-родствените и професионалните връзки, както и личността на Учителя Дънов. Социалният обмен, осъществен
в рамките на мрежата, е силно продуктивен
и полезен за самите жени с оглед на тяхното
място в Братството и противодействието
им срещу външни фактори, осъждащи тяхното поведение и участие в тази структура.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1
имена

връзка

образование

професия/занятие

местожителство

период

Катерина (Къна) Каназирева

майка

-

домакиня

Мехомия

Елена Каназирева
(1886-1954)

сестра

-

фабрична
работничка

Габрово

1921

Анна Каназирева-Динова1

сестра

-

домакиня

Изгрева

1936

Живка Грашева (1912-?)

дъщеря

немска
филология,
СУ, 1936

учителка по немски
език, Ст. Загора

Изгрева

1936

Здравка Грашева (1912-?)

дъщеря

немска
филология,
СУ, 1937

говорителка по
Радио Ст. Загора

Изгрева

1936

Сийка Динова2

племенница

банкова чиновничка;
участничка в
Младежкия окултен
клас

Изгрева

1936,
1941,
1943

Зорка Мицарева

племенница

Самоков

1926

АДУ –
Самоков

Забележка: Цитирани са сайтовете http://petardanov.com/index.php/topic/12603-536- и http://petardanov.com/index.php/
topic/22751-17-; http://petardanov.com/index.php/topic/11382-165
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Таблица 2
имена

образование

професия/занятие

местожителство

период

Анка

Ст. Загора

1921,
1936,1941

Арабова

Ст. Загора

1928

Търговище, Ст.
Загора

1942

Зора Камбурова

Раднево

1922

Коларова

Ст. Загора

1928

Ст. Загора

1926

Ст. Загора

1928

Васка ХаладжоваКамбурова3

Маргарита Мечева

учителка в Търговище и Ст.
Загора по БЕЛ, история и
география; участва в летните
лагери на Рила

полувисше, Учителски
институт, Шумен

незавършено висше, СУ

Мутафчиева
Пена Михалева
(1899-?)

Казанлък, Ст. Загора,
Изгрева

философия, СУ, 1924

Таблица 3
имена
Буча (Божанка) Бехар
Василка
Весела Несторова
(1909-2002)
Даскалова

образование
висше

ДУ – Търново

Зорка Савова
Наталия Чакова
Паша (Парашкева) Т(е)
одорова
(1888-1972)
Софка
Стоянка Илиева
(1899-1981)

учител по БЕЛ, писател

АДГ – Ловеч, Елмайра учител по английски; преводач,
колидж, Кантон, Ню
музикант, писател за нуждите на
Йорк, САЩ
Братството
певица

Димитрина Ив. Толева4

Елена Иларионова5
(1878-1946)5

професия/занятие

химия, СУ, 1907;
незав. право, СУ

съпруга на издателя на сп. Всемирна
летопис; изпраща с писма беседи и
лекции на Учителя на членове от
провинцията
учител; съпруга на Костадин
Иларионов, председател на
Братството в Търново; изнася
сказки из страната;
участва в окултен семинар
учител; изпълнява задачи, дадени
от Учителя
учител в София; секретар и
стенограф на Дънов

местожителство
Изгрева
Изгрева

период
1923
1921
40-те
год.

Изгрева

40-те
год.

Изгрева

1926,
1928, 1936

Изгрева, В. Тръново

1919, 1933

Дармщат, Германия
1928
провинцията; в Изгрева 1917, 1936
през ваканциите
Изгрева
1954
Изгрева

40-те
год.
Учителски институт начален учител; пише текстове; провинцията; в Изгрева 40-те год.
– Шумен
пее
през ваканциите;
лагери на Рила

БЕЛЕЖКИ
1 http://petardanov.com/index.php/topic/12603-536-

3 http://petardanov.com/index.php/topic/14167

2 http://petardanov.com/index.php/topic/22751-17-;
http://petardanov.com/index.php/topic/11382-165

4 http://petardanov.com/index.php/topic/19276-iv
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КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:
БИБЛИОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ
гл. ас. д-р Светла Шапкалова

РЕЗЮМЕ
Темата е насочена към книгите на Учителят Петър Дънов. Докладът се фокусира
върху библиометричния анализ на книгопотока в Отдел 2 „Религия. Теология”.
Поставените задачи в изследването са: да се представи накратко личността на Петър Дънов, да се разкаже за религиозната книжнина в библиотеките, да се даде кратка
теоритична обосновка за подредбата в Отдел 2 «Религия. Теология»; да се направи библиометричен анализ на книгите от Петър Дънов; въз основа на изследването да се обобщят
изводи.
Ключови думи: религия, теология, книги, наследство, библиотека, фонд, библиометрия.

ВЕЛИКИЯТ БЪЛГАРИН
ПЕТЪР ДЪНОВ

П

етър
Константинов
Дънов
(11.07.1864 – 27.12.1944) е известен с духовното си име Беинс
Дун и е основател на Общество „Бяло Братство”. Огромната му творческа дейност се
изразява в: изнасянето на около 8 000 беседи,
лекции и сказки; създаването на Паневритмията; композирането на над 150-те музикални
произведения. Цялата тази творческа съвкупност представлява уникален принос към българското и световното културно наследство7.
Личността на Петър Дънов е космополитна. Целият му живот носи белега на Божието присъствие в него. Биографичните
данни свидетелстват за цялостното му посвещение на Бога, нестихващ стремеж да просвещава духовно и ясно съзнание за мисионерска дейност. За богатата му личностна изява

е от значение образованието, което получава,
и хората, с които общува.
Петър Дънов има възможност да учи в
Америка, която в края на XІX в. е една от найразвитите държави в света. На 19 септември
1888 г. се записва в методистката семинария
„Дрю”, Медисън. По Божи промисъл попада на
„Голямата петорка”, която включва извените за времето си методистки учени: Джеймс
Стронг, Самуел Юфам, Джон Милей, д-р Бъц
и д-р Крукс. Петър Дънов получава свидетелство за завършен пълен курс на обучение и на
12 октомври 1892 г. се записва в Теологическия
факултет на Бостънския университет. Той
избира за допълнителните учебни дисциплини
музиката и медицината. По време на следването му са и първите му концертни изяви на
цигулка пред студентска публика, които преминават с голям успех8.
На тридесет и една годишна възраст се
завръща в България. Получава мистично прежи-
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вяване, което му разкрива неговата духовна мисия, приема окултното име Беинса Дуно. На 7
април 1900 г. във Варна се свиква първият събор
на „Бялото Братство”, който се нарича „Среща
на Веригата”. Петър Дънов организира молитвено събрание за посрещане на Духовната нова
година и обявява началото на Новата епоха на
Водолея на 9 март 1914 г., а на 16 март произнася в София първата неделна беседа Ето Човека,
с която слага начало на сериите Сила и живот.
В тях излага основните принципи в Учението
на Бялото Братство7. На 24 февруари 1922 г.
открива в София Школата на Всемирното Бяло
Братство, в която създава два класа от ученици. Общият окултен клас се открива с лекцията му Трите живота, а Специалният (Младежки) окултен клас – с лекцията Двата пътя. На
21 август 1922 г. на събора на Бялото Братство
във Велико Търново дава песента Фир-фюрфен - Благославяй, с която се слага началото на
школните музикални упражнения11. През 1923 г.
Учителят започва да изнася лекциите си в специално построен салон на ул. „Оборище” 14 в София. В 1927 г. се създава селището „Изгрев” край
София, където се изгражда уникално по рода си
в България духовно общество. Началото на летните духовни лагери на Седемте езера в Рила е в
1929 г. Дните 19-и, 20-и, 21-ви от месец август
имат специално значение и стават официален
празник на общество „Бяло Братство”. В 1934
г. се появява лечебната гимнастика, наречена
Паневритмия, която представлява цикъл от
двадесет и осем упражнения, съставени от мелодия, текст и пластични движения. Лекциите,
които Дънов води, продължават ежеседмично в
продължение на 22 г. до смъртта му през декември 1944 г.9
Биографичните данни на Учителя свидетелстват за една необикновена личност с
космополитни възможности. Целият му живот е доказателство за мисионерското му
дело. Той живее с ясното съзнание за изпълнение на своята духовна дейност. Огромният
му творчески потенциал е доказателство за
Божията благодат в живота му.
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През месец февруари на 2007 г. е проведената класация за най-великите българи.
Учителят Петър Дънов печели второто място, след Васил Левски. Този факт е достатъчно красноречив за признаването на уникалната личност на Петър Дънов. Българското
общество реално осъзнава потребността да
се популяризира духовно-просветното дело на
Учителя в съвременно културно-историческо
естество. В световен мащаб в религиозно отношение България дава богомилското учение и
титана на Духа Петър Дънов (Беинса Дуно).
Миналата година, 2014 г., се навършиха
150 г. от рождението на Учителят Петър
Дънов. Събитието се отбеляза с множество
прояви в цялата страна. Направиха се няколко документални фотоизложби, отразяващи
различни моменти от живота на Учителя.
Изпълниха се тържествени концерти, филмираха се събития от живота му е се поде
инициатива за създаване на музей в София.
Проведоха се цикъл от лекции и дискусии на
различни теми, места и пред всякакви аудитории. С много голям интерес се възприе лекцията на Андрей Грива и Галина Герасимова
пред студентите от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

КНИЖОВНОТО
НАСЛЕДСТВО НА
ПЕТЪР ДЪНОВ
Учителя Беинса Дуно е известен на
българския читател като Петър Дънов. Той
оставя едно безценно книжовно наследство
(няколко хиляди беседи) и всеки, който се е
докосва до творчеството му, се интересува
от началото – първата му книга.
При завършването на образованието си
Петър Дънов пише своята дипломна работа,
която е и първата му писмена разработка и
наскоро бе издадена. Темата е: Миграцията на
германските племена и тяхното приемане на
християнството. В нея изследва научно въпро-

Книжовното наследство на Учителя Петър Дънов
са за покръстването и християнизирането на
германските племена.
В Теологическия факултет Дънов се
обучава по Сократовият метод, при който
устно се преподава и обучаемите участват с
дискусии, решават казуси и коментират. Има
безплатен достъп до четири библиотеки и
две читални, една от които е Бостънската
обществена библиотека, разполагаща с половин милион книги7.
След прибирането си в България написва трудовете Науката и възпитанието (1896)
г., Завета на цветните лъчи на Светлината
(1897г.) и Седемте разговора (1900 г.).9
През 1897 г. във Варна издава брошурата
Хио Ели Мели Месаил – поредното мистично
послание на Духа. През 1898 г. произнася пред
благотворителното дружество „Майка” във
Варна беседата Призвание към народа ми –
български синове на семейството славянско,
което е апел към социално-духовно самоутвърждаване. На 13 февруари 1899 г. във Варна
написва Десетте свидетелства Господни, а на
24 февруари – Божието обещание.10
От 25 юни до 9 юли 1900 г. в Нови Пазар
твори Седемте разговора с Духа Господен. На
1 октомври същата година издава разговор с
Духа Господен, озаглавен Трите неща. От 1901
до 1912 г. пътува из България, изнася публични сказки и прави френологични изследвания на
избрани представители от българския народ.
През 1912 г. в село Арбанаси, край Велико Търново, работи върху Библията и съставя Завета
на цветните лъчи на Светлината, който излиза
от печат през септември същата година10.
Петър Дънов е най-издаваният български
автор и е безспорно явление в духовния живот.
Той е културен титан и български будител.
Неговото книжовно наследство представлява
интерес за: хора от научните среди; авторите
на учебни пособия, разглеждащи религиозните
и духовните общности върху територията на
България и в световен мащаб; за изследователите на духовното наследство, родено по българ-
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ските земи от древността до наши дни; склонните да проследят идейната приемственост
в хронологическата линия: Орфей и орфизъм
– делото на светите братя Константин-Кирил Философ и Методий – реформаторското
движение на богомилите – Учителят Петър
Дънов и основаното от него духовно общество Бяло Братство; за личности с мистична
нагласа, чийто житейски акцент е поставен
върху навлизане в дълбините на еволюцията
на съзнанието; за всички, които по една или
друга причина не са удовлетворени от личния
си и обществения живот и се стремят да го
преосмислят и пренасочат към нови, възвишени морални стойности; за привържениците на
здравословния начин на живот, които могат
да открият в учението на Бялото Братство
завършен модел за постигане на съвършено физическо и душевно здраве; за изследователите
на аксеологията и на междуличностните взаимоотношения; за всички, които търсят Божието присъствие в света извън себе си и в
собственото си сърце12.

РЕЛИГИОЗНАТА
КНИЖНИНА В
БИБЛИОТЕКИТЕ
Световното книжовното наследство се
съхранява в библиотеките. Те са учреждение
за събиране, подреждане и опазване на книги
с цел обществено ползване. Библиотеката
представлява организирана сбирка от документи и играе ролята на книгохранилище. В
съвременен аспект библиотеката е духовноинформационен център, в който читателите имат достъп до актуалния документален
поток. Един от приоритетите на библиотеката е и възможността й да комплектува
документи с религиозна тематика. Обединителният фактор е култовото отношение
към Бога и опитите за изразяване на различните доктринални системи. Идеята е читателите да имат възможност за селекция и
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подбор в разнообразния документален поток
от религиозна книжнина [4, с. 147].
Съвременните библиотеки носят отговорността за опазването на писменото културно наследство в три аспекта: съхраняване
на целия документален поток на човечеството, за да се запази за поколенията натрупаното знание; грижа и внимание към библиотечното образование, за да се предадат на
поколенията най-добрите професионални ценности и практики; усърдие в поддържането
на библиотеките, за да се заслужи уважението на обслужваните от тях общности.
Реалното библиотечно обслужване е необходимо за всички хора. От децата в детската градина, учениците от средните училища,
студентите до всеки възрастен, който желае
да чете и да изследва нови области на знанието. Достъпът до всички библиотечни услуги
трябва да е свободен, за да се подобрява информационна грамотност сред потребителите. [2, с. 200]

ОТДЕЛ 2 – „РЕЛИГИЯ.
ТЕОЛОГИЯ”
Универсалната десетична класификация
(съкратено УДК) е система за библиотечна
класификация, разработена от белгийските
библиографи Пол Отле и Анри Лафонтен в
края на ХІХ в. Тя представлява по-нататъшно развитие на Десетичната класификация на
Мелвил Дюи. УДК се определя като универсална, защото обхваща цялото човешко познание
и всички сфери на дейност. Това я прави удобна за различни цели и особено за библиотеки с
универсален характер на фондовете.
В случая обект е на изследване религиозния класификатор: Отдел 2 – Религия. Теология. Той съдържа следните подраздели: 21.
Природна теология. Теодицея. Религиозна философия; 22. Свещено писание. Библия. Стар
и Нов Завет; 23 Догматика; 24 Практическо
богословие. Църковна практика. Аскетична и
мистична теология. Религиозна мистика; 25
Пастирско богословие; 26 Християнска църк-
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ва; 27 Обща история на християнската църква; 28 Християнски църкви. Общини и секти;
29 Нехристиянски религии [по 6].
През годините УДК е модернизирана и
разширявана. Идеологизацията, на която в
периода до 1989 г. е подложена Универсалната
десетична класификация (УДК), довежда и до
произволна промяна в наименованието на ІІ
отдел. От стандартното Религия. Теология
е преименувано на Религия. Атеизъм. В резултат на политическите промени през 1989 г.
се създават предпоставки класификационната система да бъде съобразена с международните стандарти. Преработено е и заглавието
на ІІ отдел и сега отново е Религия. Теология
[3, с. 121].
В близкото минало във фондовете на
библиотеките религиозна литература се комплектува в ограничено количество. Изданията до 1940 г. са отразени само в служебните
каталози и се ползват по изключение от научни работници, свещенослужители и духовници. Съвременната ситуация е различна, защото се определя от читателското търсене, а
то определено е голямо.
През последните 25 години интересът
към информация, свързана с религията нарасна. Религиозната книжнина има своето
естествено присъствие в информационните
фондове на общообразователните библиотеки. Тенденциите към издаване на разнообразна
по съдържание и вид литература в областта
на религията се засилват [3, с. 120].
В библиотечно-информационната работа
се наблюдават и някои затруднения в класифицирането на книгите в областта на религията.
Продължителната липса на елементарна информационна грамотност води до бегли познания за същността и спецификата на различните
религиозни деноминации. На всички библиотечно-информационни специалисти е известно, че
класирането на документи в отдел втори Религия. Теология се прави съобразно цялата религиозна книжнина, т.е. без да се дава приоритет на
конкретна религиозна деноминация.
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Фигура № 1

БИБЛИОМЕТРИЧЕН
АНАЛИЗ НА КНИГИТЕ НА
УЧИТЕЛЯ
Библиометрията като научно направление
са заражда през 60-те години на ХХ в. и е свързана
с количествения анализ на документалния поток
въз основа на библиографските бази от данни.
При библиометричния анализ се използва предимно вторична информация за публикациите, която
има значение за изучаване на многото страни на
човешката дейност. Основните преимущества
на библиометричните анализи са сферите им на
приложения и практическите ползи. Програмния
продукт от типа на Excel може да е достатъчен за извършване на библиометрични анализи
на дадена база. Доказва се, че мониторинговите
библиометрични изследвания придобиват ценност като средство за предаване на социалния
опит, културните традиции и могат да играят
съществена комуникативна роля в човешкото
общество [1, с. 100].
Библиотечния фонд е постоянно развиваща се динамична система и библиометричните анализи, които се извършват по него, са

с приблизителна точност и с характерната
статистическа грешка.
Настоящото библиометрично изследване е фокусирано върху издадените книги от
Петър Дънов. Базата данни, с които се работи, е на Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий”. Цифровите стойности са
взети по електронния каталог и се стремят
към относителна обективност с оглед допустимите статистически грешки [по 5].
Резултатите от библиометричното
изследване са обработени с EXCEL. Табличния и графичен вид дава ясна информационна
картина на целия книгопоток по религия и богатото книжовно наследство, което оставя
Учителят Петър Дънов.
В отдел 2 „Религия. Теология” има 5018
записа. Те са разпределени по универсалната
десетична класификация в следните подотдели и цифровите им стойности са дадени в
приложението (Виж. Таблица 1).
Първата графика (Фигура 1) има за цел
да покаже в кой подраздел има най-много книги, издадени през годините. (Вж. Таблица № 1)
Цифровите резултати показват, че най-го-
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лямо количество се издават в 21 – Природна
теология. Теодицея. Религиозна философия, където всъщност са класирани и книгите на Петър Дънов. Следващият по многочисленост
е 28 – Християнски църкви. Общини и секти,
която ясно свидетелства за литературата,
издавана от новооткрити църкви и деструктивни култове на християнска основа. Библиотечно-информационните работници имат
определено предубеждение към литературата в този подраздел и много често, когато тя
постъпва в библиотечните фондове като дарение, въобще не се зачислява и въпреки това
е доста в количествено отношение. Следва
26 – Християнска църква, в който подраздел е
литературата на Православна, Католическа
и традиционни протестантки църкви. В 22
са книгите, свързани със Свещеното писание
на Стария и Новия Завет; тъй като Библията е свещена книга за всички християни, е
напълно естествено да изобилства като литература във фонда. Почти със същото количество е 29 – това са книгите, издавани от
нехристиянски общности: ислям, юдаизъм и
други източни религии. В 27 е рубриката, в

Фигура № 2
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която е общата църковна история, и понеже
е обект на две науки (история и теология), се
възприема за нормално количеството на издаваните заглавия. Следващата подрубрика е
23 и там са книгите, свързани с християнската догматика – дял, който е основополагащ
в християнското учение за Църквата. В него
специалистите са малко и съответно – броят на издадените книги не е голям. Последните места в количеството на издавани книги
са в 24 и 25 подотдели; това е така, защото
душепастирската дейност на традиционната ни Църква е слабо развита и продължава да
липсва духовно-просветна литература.
Обектът на настоящото изследване са
книгите, издадени от Петър Дънов. Проследени са в годините на тяхното излизане. Обхванат е периодът от първата през 1896 до
2015 г. По УДК всички книги на Петър Дънов
са класирани в отдел 215, озаглавен Религия
и наука. Теология и философия. Знание и вяра.
Конфликт между църква и наука. Колкото и да
е неприятно като термин за самите последователи на учението, подрубриката е озаглавена Дъновизъм.
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Фигура № 3

На Фигура 2 са показани 38 поредни години, в които има сведения в електронния
каталог за броя на издадените книги на Учителя. (Вж. Таблица № 2) Първите години са
свързани със завръщането на Дънов от чужбина и мистичното му преживяване; творчеството му е малко, защото е в началния си
период. От 1923 г. до 1929 г. е най-голямо количеството на издавани книги. Това се дължи
на популяризацията на идейната доктрина и
потребността от литература сред последователите на Учението. От 1930 г. до 1950 г.
започва едно по-умерено и регулярно издаване
на всичко, писано от Учителя. В 1945 г. е издадена само 1 книга – факт, свързан с напускането на Учителя на физическия свят през
1944 г. Изследваният период е само до 1950 г.,
защото след настъпването на политическите
промени всички религиозни общества търпят
преднамерено отношение, следствие от атеистичните разбирания на комунистическия
режим. Привържениците на Бялото Братство са репресирани и издателската дейност
е преустановена.

На Фигура 3 продължава графичното
изображение на издадените през годините
1990 – 2015 г. книги. (Вж. Таблица № 3) Изследваният период е за 25 г. и началото му
е след демократичните промени в България
през 1989 г. Интересът към литературата
на Петър Дънов нараства и започва усилена
издателска дейност. През 1992 г. се създава
издателство „Бяло Братство”. Основната
дейност на издателството е подготовка и
разпространение на Словото и музиката на
Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно (18641944 г.) на български и чужди езици. Преиздават се лекциите на Учителя, отпечатани
до 1948 г., в които е съхранена автентичността на оригиналния текст; публикуват
се нови книги със Словото по съхранени стенографски записки; издават се тематични
сборници с извадки, спомени и творчество
на негови последователи. Издателството
има в каталога си над 200 заглавия, сред
които чуждоезични книги на руски, английски, немски, френски, испански, италиански,
полски.7
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Издателска къща „Хермес“ в годините
издава избрани беседи на Учителя Петър Дънов, а през 2014 г. излезе книгата „Вяра, надежда, любов“ с автор Светла Балтова. Юбилейното издание е посветено на няколко важни
годишнини: 150 години от раждането на Дънов,
70 години от неговата смърт и 100 години от
първата публикувана беседа на Учителя.
От самото си създаване през 1997 г. издателство „Захарий Стоянов” провява интерес към творчеството на Учителя, а през
последните години бе издадена в 10 тома поредицата „Сила и Живот”.
Библиометричният анализ на издаваните книги в периода безспорно е свързан с читателския интерес и различните издателства,
които откликват на потребностите на времето. Броят на издадените книги започва да
нараства възходящо от 1992 г. със създаване
на собствено издателство, а най-големият
брой издадени книги е през 1999 г., достига 70.
От 2000 до 2011 г. се запазва една умереност в
издателската дейност и при броя на книгите
няма резки промени.
Издателският поток е изцяло свързан
с читателското търсене, което показва интереса и духовната потребност да се познава
учението на Петър Дънов.
Графичното изображение на Фигура 4
показва религиозната обстановка спрямо книгите, присъстващи в Отдел 2 – „Религия. Теология”. (Вж. Таблица № 4) Числените стойности показват, че първите места се заемат
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от издания на протестантките църкви,
следват богословските книги с православна
насоченост и почти наравно с тях са книгите на Учителя Петър Дънов. Количествените стойност водят до интересни анализи,
а именно, че православната литература е с
почти равни стойности с книжовното наследство на Учителя. Атеизмът е с малък
обем, защото идейно и доктринално не е вече
държавна политика и няма нищо общо с тоталитарното му налагане. Еврейска литература на български също се издава малко, защото общността не е в България. Опечаляващ
е фактът, че окултната литература, която
в изследователско отношение не се възприема сериозно, е почти наравно с богословскоисторическата, която е обект на сериозен
научен интерес. Богословско-философската е
с малки количествени стойности, защото и
двете научни области се отделиха и не се правят интердисциплинарни изследвания. Католическа литература се издава малко, защото
и общността в България е малочислена.
На Фигура 5 се дава информационна картина по числената стойност на всички книги,
издадени в периода 1970 – 2015 г. (Вж. Таблица
5) Като се обединят по направления, се вижда, че изобилства литературата от протестантките църкви. Прибавена е и католическата църква, но от предишното изследване
е ясно, че техният процент е нисък. Активна
издателска дейност демонстрират всички

Фигура № 5

Книжовното наследство на Учителя Петър Дънов
протестантски общности, защото тяхна
основна мисия е да просвещават и отделят
огромни финансови средства за литература.
Много често библиотечно-информационните
работници не могат да различат традиционните протестантски общности от деструктивни култове и когато получат дарение на
литература, те не я зачисляват в библиотечния фонд. Библиометричния анализ показва,
че най-голямо количество книги издават протестантските деноминации, следват православните като традиционно вероизповедание
за страната, на третото място са книги,
свързани с учението на Петър Дънов. На фона
на целия книгоиздателски поток литературата, издадена от Петър Дънов, в числена
стойност е 1116. Цифровото измерение е доказателство за това, че той е най-издавания
български автор. В периода на земния си живот творческата му дейност е огромна, което е свидетелство за Божествения промисъл
и затова неслучайно той е Учител на Всемирното Бяло Братство.
Общата стойност на книгите в
Отдел 2 – „Религия. Теология” е 5018 записа
(Фигура 6). (Вж. Таблица № 6) Когато се съберат и групират подотделите, се вижда, че
най-многочислени са книгите на християнска
тематика. Фактът се обяснява от християнската доктринална насоченост на голяма част
от населението на България. Следват книгите
на Петър Дънов, което е доказателство за по-
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Фигура № 7

пулярността му и осъзнатата необходимост
все повече да се популяризира учението му
като значимо културно наследство.
Последната фигура (Фигура 7) е по числените стойности, обединени в четирите
подраздела. (Вж. Таблица № 7) Тук количествените стойности показват, че християнските
книги са много повече спрямо нехристиянската литература. В групата на нехристиянските са: еврейска, ислямска, източни религии,
окултизъм, мистика и прераждане. Всички
тези направления са в количествена стойност
много по-ниска спрямо рубриката, озаглавена
дъновизъм. Впечатляващ факт е, че броят на
книгите на Петър Дънов е по-голям спрямо
всички останали нехристиянски деноминации. Божественият промисъл в творческата
дейност на Учителя се доказва с факта, че
от един човек има повече издания, отколкото съществуват във фонда на библиотеката
от цяло направление – Нехристиянски религии.
Нормално е книгите, свързани с атеизма, да са
най-нисък процент, защото почти не се издават книги на такава тематика за разлика от
изминалия тоталитарен период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Личността и учението на Петър Дънов
продължават да са обект на теологични, философски и антропологични проучвания и анализи.
Учителят Петър Дънов е явление от космополитен порядък и част от духовното развитие
Фигура № 6

129

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
на България. От кръгозора на неговото прозрение не убягва нито един от актуалните проблеми на съвремието и книгите му имат Божествен промисъл, практическа приложимост
и са постоянно актуални във времето.
Направеният библиометричен анализ показва, че книгите на Учителят Петър Дънов
заемат съществено място във фондовете на
всички български библиотеки. Обработените
бази данни на Националната библиотека „Св.
Св. Кирил и Методий”, дават сведения в числени стойности, че книгите на Учителя са на
първостепенно място спрямо целия книгопоток в Отдел 2 – „Религия. Теология”.
В световното религиозно културно наследство България се свързва с учението на
Всемирното Бяло Братство и Духовният Учител Беинса Дуно. Многобройното му книжовно богатство продължава да се изследва и преоткрива. Актуално звучат концепциите му за
човека в новото време, за основните тенденции на епохата, за контактите между хората,
за човешкия род в природната среда, за изграждането на обществото на утрешния ден. Духовният Учител на България изпълнява своята
мисия с помощта на Христовото благовестие
и е новатор от космополитен мащаб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица № 1
21. Природна теология. Теодицея. Религиозна философия

1165

22. Свещено писание. Библия. Стар и Нов Завет

533

23. Догматика

385

24. Практическо богословие. Църковна практика. Религиозна мистика

232

25. Пастирско богословие

152

26. Християнска църква

628

27. Обща история на християнската църква

415

28. Християнски църкви. Общини и секти

987

29. Нехристиянски религии

521

Таблица № 2

Таблица № 3

1896

1

1933

9

1990

2

2008

25

1898

1

1934

11

1991

1

2009

27

1900

1

1935

6

1992

14

2010

29

1912

1

1936

9

1993

26

2011

27

1914

2

1937

9

1994

29

2012

38

1919

1

1938

9

1995

22

2013

35

1921

3

1939

11

1996

36

2014

29

1922

5

1940

12

1997

39

2015

6

1923

22

1941

8

1998

66

1924

31

1942

7

1999

70

1925

55

1943

4

2000

20

1926

55

1944

7

2001

16

1927

36

1945

1

2002

27

1928

19

1946

3

2003

20

1929

26

1947

13

2004

19

1930

12

1948

13

2005

20

1931

8

1949

10

2006

18

1932

7

1950

3

2007

23

131

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
Таблица № 4

Варна 2015

Таблица № 5

Мистика и прераждане

40

Атеизъм

65

Еврейска

43

Мистика и окултизъм

390

Атеизъм

65

Други религии

423

Богословско-философска

145

Дъновизъм

1116

Католическа

164

Православна

1323

Ислямска

180

Протестантска и католическа

1701

Източни религии

200

Богословско-историческа

338

Окултизъм

350

Дъновизъм

1116

Протестантска

1159

Богословие

1218

Таблица № 6
Атеизъм

65

Мистика и окултизъм

390

Други религии

423

Дъновизъм

1116

Християнска

3024

Таблица № 7

132

Атеизъм

65

Нехристиянски религии

813

Дъновизъм

1116

Християнство

3024
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Мая Иванова, Емилия Анкова

МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ И ПОЛША
Мая Иванова, Емилия Анкова

Д

нес все по-ясно се очертава тенденцията към оформяне на по-големи и по-съвършени общности,
съпричастни на човешкото право и общественото благо. На тези благоприятни международни отношения е даден идейно-мистичен
тласък през първата половина на XX в., когато светът е в момент на упадък и военни
конфликти. Какви са измеренията на този духовно-културен потенциал, който подкрепя
попадналото в конфронтация човечество? Те
са с астрокосмичен мащаб и закономерни. Те са
причинно-следствени и са милосърдният пулс,
идващ от Алфиола, от Слънцето на Слънцата,
за да може изтерзаното човечество да премине в епохата на Водолея успешно и трезво. Те
са мисловните вибрации на откровения, чийто
ментален източник е Мировият учител Беинса Дуно. Въплътен, пуснал котва в България,
той духом е в непрекъсната връзка с Божествената реалност. В Него светът на любовта,
светът на мъдростта и светът на истината
взаимно се проникват, за да се изявят във всяко изречено слово и във всеки мълчалив жест
и подход. В условията на национални катастрофи той първо създава духовна верига за
повдигане на българския народ, след което от
1922 г. в продължение на двадесет и две години
отваря общочовешка школа за възстановяване
на връзката с Първопричината. Посредством
тази школа науката и възпитанието ще дадат
своите плодове в хода на бъдещите две хилядолетия и поколенията ще придобият нов облик
и морал. Този нов тип хора ще имат стремеж
към хармонията на живота, чиято основа е
любовта, ще имат стремеж към силата на

знанието и светлината, ще имат стремеж
към свободата и няма да робуват на предразсъдъци и религиозен фанатизъм. Доказателство за тези думи са явните научни открития
и нови способи в бита на съвременния човек и
неотменимите духовни и астросоциални промени в обществен план, също така и съдбата
и делата на учениците, преминали през тази
духовна школа. И колкото повече едно твърдение съвпада с нашето опитно знание, толкова
по-голяма е изначалната му правдоподобност
и толкова по-малко се нуждае то от доказване.
Затова ще дадем път на споделянето и опознаването, като се спрем върху представянето на
брат Методи Константинов, една импулсивна
натура. В неговите изяви има типично превъзмогване и израстване чрез методите на науката и константите на възпитанието именно
като ученик на Учителя.
Темата за преките последователи на Учителя отваря самостоятелни пространства и
животът на всеки от тях заслужава да бъде
проучен и запазен за поколенията. Ние имахме
възможност да проследим един етап от живота на Методи Константинов и по специално
– развитието му главно в полския му период
от 1934 до 1938 г. посредством архивните материали от Университета „Адам Мицкевич“
в Познан. Връзката на Методи Константинов
с Полша – тази и близка, и далечна на България
славянска страна, не се изчерпва само с времето, когато той е работил върху доктората
си. Тя продължава и в следващите години, а в
същото време ни помага да изясним конкретни данни от по-ранния период и да ги сравним
с известното до момента. В крайна сметка
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това беше и пътят, по който тръгнахме, за
да отсеем документалната истина от натрупаната митология. Професионализмът на М.
Константинов и неговата съдба по-късно ще
бъдат свързани със съхраняването на българските евреи. Затова в началото на нашето изложение ще споделим няколко негови емблематични преживявания и опитности.
Нека да засегнем светлогледните предпоставки и социални обстоятелства, при
които се изявяват стремежите на младия
Методи. В началото те са подчертано несимпатични и бурни, но фундаменталният проблем с нагласата към духовното го отвежда
до реалните измерения на Школата. Така той
предотвратява опасни загуби на равновесие и
приема смислен живот, посветен на благородна
кауза. И тази наивна празнота на съзнанието се
запълва с духовна дискусия с Мировия учител и
с грижа към душата. Твърде млад, по време на
Първата световна война Методи слуша беседа
на Учителя, изнесена в Казанлък, и си признава,
че я критикува в съзнанието си и даже опонира, защото я намира за твърде миролюбива в
тия размирни времена. В гимназията буйният
младеж се причислява към групата на анархистите. Казанлъкчани са почитатели на сиромахомилството, създадено от анархиста Спиридон Гулабчев (1856–1918). Този тип анархисти
приемат, че смисълът на живота е в труда и
в служба на обществото и че трябва да се борят със социалното неравенство. Но тяхното
движение има нихилистичен и народнически характер и внушава идеята да се премахне държавата, а през 1919 г. е основана и Федерацията на анархо-комунистите в България, която
е преследвана от закона. Заради активното си
участие и произнесена реч на площада срещу
полицейската саморазправа, на 17-годишна възраст Методи попада в затвора. След амнистията му родителите събират пари, за да го
изпратят да следва в Аржентина. Но по пътя
към София го ограбват и той отива в Бачковския манастир. Пътят на истината минава
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през самозаблудата и само прозренията отдалечават от горчивите последици на грешките.
Но личната заинтересованост не е начин за намиране на истината. Личността трябва да се
повдигне, да се самоопредели, да се приобщи към
високия идеал и да си създаде приятели. Но как?
Методи чувства, че е отчужден от вътрешните процеси на своята душа и че е уязвен от
външните обстоятелства. В манастира той
също не намира това, което търси. Преди да
го покалугерят, сънува Учителя, който го подканва да се вземе в ръце. Тогава има осиянието,
че е важен моралът, който е общ за всички хора
едновременно. И започва да слуша лекциите на
Учителя с нова нагласа. Така разбира, че всички хора съставляват една обща цел на Бога и
следователно всяко добро, което е засегнало
всички отделни единици вътре в този Божествен организъм, е добро. Ето как описва сам той
това състояние и това самоопределяне и привързване към съзнателната нишка на своята
душа: „След интимната и съдбоносна среща,
която имах с Учителя, станах мълчалив, така
силно се вглъбих в себе си, като че ли обкръжаващата среда остана за мене зад завеса. По
природа аз нямах никакви религиозни суеверия,
никакви обществени предразсъдъци и заблуждения. Душата ми представляваше като че ли някаква бяла хартия, върху която тайнствено и
могъщо започва да се пише нещо велико под могъщото влияние на моя Учител“1. И той осъзнава, че законът на истината ще бъде законът на
разбирателството и че всеки народ е задължен
да запуши отверстието, направено в гърдите
на Христа. Оттам нататък вниманието му е
обърнато към измеренията на учението на Учителя, към международното право, мондиалната астрология, астросоциологията и любимо
място за усамотяване му става Страшното
езеро, разположено в средния дял на Рила, под
олтарите на Рупите.
1 „Изгревът“ на Бялото братство пее и свири, учи и
живее. Т. 4, 1995, цитирано по http://petardanov.com/
Izgrevat.html#4
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Методи Константинов

Оттук нататък ще разгледаме по-детайлно един етап от живота на М. Константинов, за който се знае малко, а както стана
ясно, в достигналото до нас има и много неточности. За щастие в Архива на университета „Адам Мицкевич“ в Познан с № 211/15
се съхранява фонд на Методи Константинов2.
Той обхваща 77 пагинирани архивни единици
(листове), а под № 1 е заведено копие от издадената му дисертация. В запазените документи може да се проследи цялата преписка
между М. Константинов и Факултета по
икономическо-правни науки по зачисляването

Справката за икономическо-правното образование на
М. Константинов в България

2 F. 211/15 Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Archiwum,
Collegium Minus, ul. Henrika Wieniawskiego nr 1,
61-712 Poznań, W. Prawno-Ekonomiczny. Metody
Konstantinow. 1934–1937. Познанският университет е открит през 1919 г. (от 1955 г. – Университет „Адам Мицкевич“). Още в началото започва да
функционира Факултетът по право, като през май
1921 г. той вече включва две специалности и е наречен икономическо-правен.

3 Ф. 211/15, л. 2, машинопис, подписано саморъчно
от М. Константинов. Документът не е датиран и
независимо от това, че е в началото на фонда, от
съдържанието му става ясно, че е писан в края на
докторантурата му или дори след като вече я е завършил.

му като редовен докторант. Редица от тези
на пръв поглед стандартни документи ни помагат да изясним моменти от живота и образованието на М. Константинов. На първо
място поставяме два документа: автобиографията му3 и Справката за правно-икономическото му образование в България4.

4 Ф. 211/15, л. 76а-77б, ръкопис и машинопис.
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е роден на 2 февруари5 1902 г. в гр. Казанлък,
родителите му са Константин6 и Стефания
Христови. Завършва гимназия в Казанлък
през 1920 г. В Познанския университет са изисквали от него aкт за раждане, зрелостно
свидетелство от гимназията със сведение за
успешно издържана матура и диплом от правно-икономическото му образование в София.
И трите документа са депозирани във Факултета и са върнати обратно на М. Константинов след защитата му, копия от тях не са
останали във фонда7. Вероятно М. Константинов започва студентството си в Балканския Близкоизточен институт за политически и правни науки в София през академичната
1928/29 г. Самият университет е открит
през есента на 1920 г. по инициатива на няколко професори емигранти от руски произход и с
5 Датата му многократно е изписвана различно,
включително и в полския му диплом – ф. 211/15, л.
77а. Приемаме, че собственоръчно написаното от
М. Константинов е вярното.
6 Няколко документа в Архива са свързани с проблема
за изясняване на изписването на фамилното име – ф.
211/15, л. 10, 11, както и частично в други документи.
Объркването идва от това, че бащиното и фамилното име на Методи съвпадат – така в кръщелното си
свидетелство той е записан като син на Костадин,
в зрелостното свидетелство от гимназията – като
Методи Костадинов (т.е. отново с бащиното си
име), а в дипломата си за висше образование – като
Методи Константинов (т.е. с фамилията си). Факултетската управа иска от М. Константинов да
идентифицира себе си, тъй като в полската практика има само лично име и фамилия, затова се налага
той да обяснява: „че Костадин е името, а не фамилията на моя баща“ и че „Константинов и Костадинов
са еднозначни“, а както се вижда от машинописната
му биография самият той започва да изписва името
на баща си като Константин.
7 Зрелостното свидетелство е с № 1333 от
26.VI.1920 г., а дипломата му от Балканския близкоизточен институт, или „Свободния университет“,
както го нарича М. Константинов в документите
си, е с № 1342/1977 от 1.IХ.1931 г. Тези документи са
върнати на М. Константинов на 22.VI.1937 г.
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решаващата подкрепа на група професори от
Софийския държавен университет8. От ръкописната справка ясно се вижда колко сериозно и целенасочено е било тригодишното университетско обучение – М. Константинов е
държал изпити по следните предмети: история на световната политика; статистика;
икономическа география; административно
право; международно право; държавно право;
търговско право; история на европейската
дипломация; икономическа политика; история
на България; финанси; политическа икономия;
консулско-дипломатическа служба; история
на българската дипломация; пари, банки, фондови борси; френски и руски език, а е слушал и
незадължителните предмети: съдебно право;
цивилно право; пътища и комуникации; социология; наказателно право; народопсихология и
политическа география. В автобиографията
си М. Константинов пише, че е завършил през
1931 г., че през 1933 г. се е записал за студент
в специалността философия в Софийския
университет и че е учил 8 семестъра. За да
изясним последователността, трябва да отбележим, че в Свободния университет той
е учил 6 семестъра + 2 семестъра в Софийския университет. От посочените документи от Архива на Познанския университет
става ясно, че в Полша М. Константинов
пристига през 1933 г. и първоначално записва
Висшата журналистическа школа във Варшава. През 1934 г. прекъсва обучението си и се
връща в България, като отбелязва, че по време на държавния преврат „Обнова“ е извикан
в България и назначен като политически ръководител на една от областите9. През 1935
8 Вж. повече за това учебно заведение на http://www.
razum.org/bg/zanas/49-svobodniqt-universitet-ilitzenata-da-budesh-razlichen.html
9 На 19 май 1934 г. в България се извършва държавен
преврат от политическия кръг „Звено“ и Военния
съюз с помощта на армията, като следствие от
който се преминава към държавна преорганизация.
Част от този процес е създаването на т.нар. Ди-
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г. се освобождава от тази позиция и започва
работа над докторската си теза. Първият
документ от кореспонденцията с Познанския университет е с дата 8 февруари 1934
г. Там М. Константинов отбелязва: „Полски
език овладях вече до степен, че го разбирам
достатъчно говоримо и писмено“10 – заедно с
дипломите му, това е едно от необходимите
условия за зачисляването му като докторант
в полски университет.
Изясняваме тези детайли стъпка по
стъпка, тъй като чрез тях могат да се редактират известните до момента неточни данни за М. Константинов: че е живял 17
години в Полша, 2 от които във Варшава,
завършвайки Висша журналистическа академия, и че после в Познан е завършил философия, социология, международно право и
консулство11. Ето какво е естеството на
неговото образование: политически науки,
включващи социология, международно право
и консулство, завършва в София, философия
също учи в София, журналистика учи във
Варшава12, а докторантурата си по международно право пише изцяло потопен в академичната атмосфера на Познанския университет, защитава я успешно през 1937 г. и
я издава през 1938 г. Както става ясно, М.
Константинов е живял в Полша най-много 6
години, като между 1934 и 1935 г. се връща в
България.
Как М. Константинов се ориентира
към Познанския университет? В спомените
рекция за обществена обнова и териториалноадминистративната структура, в която явно е
участвал и М. Константинов.
10 Ф. 211/15, л. 76а.
11 http://alfyola.com/?p=673
12 Преки документални данни за следването на М.
Константинов в Софийския университет и във Висшата журналистическа школа във Варшава нямаме, но не е невъзможно такива да бъдат открити
и изследвани. На този етап, косвените сведения ни
ориентират достатъчно добре в хронологията.
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си отбелязва, че е насочен от свой професор13.
Става въпрос за българския юрист, дипломат
и политик проф. Петко Стайнов (1890–1972)
– преподавател и съгражданин на М. Константинов, съпруг на писателката Анна Каменова. В писмото до Познанския университет
М. Константинов ясно посочва своята мотивация в три пункта: 1. Свободният университет в София не обучава докторанти и
съответно не присъжда докторска степен; 2.
Университетското обучение в другите европейски страни е твърде скъпо за него и като
3. Специалният му интерес към полската
култура и фактът, че до момента нито един
българин не е правил полски докторат14.
Процедурата по зачисляване на М. Константинов за докторант на Познанския университет е продължила няколко месеца (от 8
февруари някъде до средата на ноември 1934).
Макар още на 31 март 1934 г. Факултетният
съвет на икономическо-правния факултет да е
дал положителна резолюция за допускането на
М. Константинов до докторантура, е поставено условието посоченият от него проф. Стайнов да гарантира надеждността на кандидата.
До началото на септември въпросът остава
неразрешен, затова Деканът на Факултета по
икономическо-правни науки се обръща писмено
към Посолството на България във Варшава с
искане да се потърси контакт с проф. Стайнов, за да може да се облекчи процедурата15. В
писмото обаче името на проф. Петко Стайнов
13 Д-р Методи Константинов. Следването ми в чужбина. – В: „Изгревът“ на Бялото братство пее и
свири, учи и живее. Т. 4, 1995, цитирано по http://
petardanov.com/index
14 Ф. 211/15, л. 76б.
15 Ф. 211/15, л. 27. В същото писмо Деканът моли Българското посолство да облекчи и процедурата по
издаване на виза на М. Константинов за пребиваването му в Полша с цел обучение. Запазено е писмо до
М. Константинов от канцеларията на факултета,
подписано от декана, с което го уведомяват за направените в негова полза постъпки – вж. ф. 211/15,
л. 26.
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е изписано като Стойнов (Stoinow). От тук, а
вероятно и поради сложното политическо положение в България, информацията за него (и до
него) се губи – след 19 май 1934 г. по време на
правителството на Кимон Георгиев П. Стайнов
е посланик на България за кратко в Белгия и после в Париж (1934 – 1935). Как точно въпросът е
бил разрешен не е много ясно, но л. 28 от Архива
представлява машинописно писмо от М. Константинов с дата 10 октомври 1934 г. с адрес на
Хартиена фабрика в Мишкув (Myszków, Fabryka
Papieru) вероятно до проф. Бохдан Винярски – не
е много ясно, защото обръщението е само „Уважаеми г-н Професоре“. В писмото се обяснява
актуалният статут на проф. Петко Стайнов
като пълномощен министър в Българското посолство в Париж. Известно е, че професорите
П. Стайнов и Бохдан Винярски са състуденти
от правния факултет на Сорбоната, това обаче не е отбелязано в нито едно от писмата,
запазени в Познанския архив. Вероятно поради
дългата процедура по зачисляването, М. Константинов не е бил в изгодна ситуация – може
би посоченият адрес е и работното му място,
само можем да предполагаме. Но в писмото си
той пише и за една друга възможност за докторантура при проф. Генов16, който му е предложил да работи върху докторска тема „Босфорът и Дарданелите“. Това писмо е заведено в
канцеларията на Факултета на 10 ноември под
№ 1051, точно един месец след написването му.
Върху писмото на М. Константинов има две
ръкописни резолюции на полски език: едната е с
небрежен почерк, вероятно на професора, до когото писмото е адресирано. От тази бележка
най-общо се разбира, че професорът е разговарял с г-н П. Стайнов в Париж, който е казал, че
не познава отблизо М. Константинов. Въпреки
това полският професор дава ход на зачисляването. Втората маргинална бележка е нанесена
с красивия и трудноразчетим канцеларски почерк, който се среща и в други документи от

канцеларията на Факултета, в нея се казва, че
на 6 ноември Деканът чрез Факултетния съвет дава ход на процедурата по зачисляване на
М. Константинов. Резолюцията е подписана
от името на Факултетния съвет (RW – Rada
Wydzała). Почти по същото време, 12 ноември,
М. Константинов пише на проф. Бохдан Винярски от София. Писмото е на френски и отново
е във връзка с объркването на името на проф.
П. Стайнов. Наред с въпросния проблем М. Константинов обяснява и защо не е в Полша, като
изтъква финансови причини и неяснотата, в
която се намира17.
За да обобщим, в Познанския университетски архив важните документи са свързани с два етапа: 1. Документите по зачисляването на Методи Константинов като
докторант, които дават възможност да изясним и по-ранната хронология от живота му,
и 2. Документите по процедурата, завършването на докторската степен и подготовката
на дисертацията му за печат.
Темата на дисертацията на М. Константинов е формулирана съобразно актуална и за България проблематика – „Дунавският
проблем от гледна точка на международното
право“ („Zagadanie Dunaju z punktu widzenia
prawo międzynarodowego“), но и с научната
компетенция на ръководителя му проф. Бохдан Винярски, който от 20-те години работи над проблеми за статута на реките и
международното им значение, участник е в
някои от международните конгреси, регламентиращи речното право (Барселонската
и Парижката конференции, 1921 г.), за които
пише и М. Константинов в своята дисертация. Самият Бохдан Винярски (27 април
1884 – 4 декември 1969) е забележителна фигура от международна величина и тук не си
поставяме за цел да представим всички аспекти на неговата дейност. Само ще отбележим, че като преподавател в Познанския

16 Георги Петров Генов (1883–1967) по това време е
професор по международно право в София, б.н.

17 Ф. 211/15, л. 32а/б.
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Титулна страница на книгата на М. Константинов
„Дунавският проблем от гледна точка на
международното право“.

университет той идва през 1921 г. и е декан
на Факултета по икономика и право между
1936 – 1939 г. След немската инвазия в Полша е арестуван, а по-късно заминава за Париж и Лондон. Преподава в редица европейски
университети, включително и в Оксфорд по
време на Втората световна война. От 1946
г. е съдия в Международния съд в Хага и негов
председател между 1961 и 1964 г.18 За своя научен ръководител М. Константинов споделя
следното: „Професорът беше човек с голяма
ерудиция, голям познавач по международно
18 Подробно за неговия живот и дейност, вж. Sandorski,
J. Bohdan Winiarski: prawo, polityka, sprawiedliwość.
Poznań, 2004.
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право, но същевременно крайно взискателен
към своите студенти, даже някои негови
колеги се чудеха как съм отишъл при него,
тъй като досега само двама души, и то негови асистенти, са вземали докторати при
него“19. Освен това темата е актуална в полско-българските отношения: през 1920 г. Ал.
Стамболийски на пресконференцията си в
Краков излага идеята за уреждане на свободни съобщения от Гданск до Дедеагач и това
е добра спогодба за двете страни, по-късно
полският посланик в София от 1930 до 1941
г. Адам Тарновски (1892 – 1956) поддържа
идеята за построяване на мост през Дунав
и подкрепя уреждането на ферибота Русе –
Гюргево.
За доктората на М. Константинов в
България се знае малко, няма екземпляри от
него в нашите големи библиотеки. За да го
представим, ще цитираме два документа –
научното представяне, имащо характера на
рецензия20 (друга рецензия не е запазена) и една
съвременна българска статия21, в която се дават първите кратки, но по-конкретни сведения, които популяризират професионалната
работа на М. Константинов.
Рецензията е написана от проф. Б. Винярски съобразно изискванията на стандартната процедура: представяне на докторанта,
мотивиране на избора на темата, съдържание на защитавания труд и професионална
оценка. В началото се изяснява, че темата е
избрана най-вече поради голямото практическо значение на река Дунав за България, като
„българската литература разполага с редица
19 Д-р Методи Константинов. Следването ми в чужбина. – В: Изгревът на Бялото братство пее, свири и живее. Т. 4, 1995, цитирано по http://petardanov.
com/index
20 Ф. 211/15, л. 36–39, машинопис, екземпляр под индиго, с дата 25 март 1937 г., подписана саморъчно от
проф. Б. Винярски.
21 http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/
izsledwaniq/21082013_polski.html
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произведения, третиращи въпроса от политическа, историческа и икономическа позиция“, „а полската литература все още не разполага с нито едно произведение, посветено
на река Дунав“. Изтъква се и фактът, че по
формулировката си темата е привидно проста, но всъщност е доста трудна от гледна
точка на дългата и сложна история на река
Дунав в международно отношение; че е невъзможно да се отделят от тъканта на разработката заплетените въпроси, свързани
с политическите, икономическите и правните антагонизми, което обхваща неизменно и дипломатическата история на Европа.
Докторската дисертация е трябвало да се
ограничи до най-важните въпроси, които са
от значение за международното право, оглеждайки другата страна на проблема само
дотолкова, доколкото това е необходимо за
разбирането на правната еволюция. Втората трудност е, че има много голяма литература за река Дунав, най-вече политическа,
и в голяма степен полемична по характер,
която обяснява бурната история на тази
река, но че систематичните проучвания от
гледище на правното й положение са само няколко. Поради всички тези причини изследването на М. Константинов е трябвало да се
ограничи само до представяне и анализиране
на съществуващите международноправни
актове. Като основно предимство на работата се изтъква ясната и систематичната
подредба. Обобщенията относно работата
са следните: предвид формулировката на
темата не се предполага в работата на г-н
Константинов да се търсят нови завоевания на научната мисъл, но затова пък в нея
са засегнати всички съществени за темата
аспекти. Това г-н Константинов е изпълнил
с много труд: обособил е избрания материал
систематично и ясно; представил е най-съществените за темата въпроси, а това доказа, че може да се ориентира в материала
и да контролира целите, които сам е набе-
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лязал. Накрая проф. Б. Винярски обобщава:
„Трябва да се признае, че работата му е подходяща за приемане като дисертация за докторска степен по икономическо-политическите науки и затова може да се допусне г-н
Константинов до по-нататъшна процедура
по докторизирането“22.
Другото споменато по-горе сведение
за дисертационния труд на М. Константинов е дадено десетилетия по-късно през
2013 г. от инж. Иван Алексиев (р. 1943 г., виден изследовател и публицист на морската
тема) в статията му „Полски дири в морската история на България 1918 – 1939 г.“.
Редовете, посветени на М. Константинов и
неговия труд, са кратки, но в тях има подчертан стремеж към детайлно проучване
на източниците; единственото, което смущава, е, че авторът отнася труда към морската проблематика. Ще цитираме съвсем
дословно: „Напълно неизвестен в морската
история е полският възпитаник д-р Методи Константинов (1902 – 1979 г.), популярен
иначе като един от най-ерудираните последователи на Петър Дънов. […] Там [в Познан,
б.н.] завършва правни и държавно-стопански
науки и на 19 май 1937 г. получава научната
степен доктор по политикономия, като защитава дисертация на тема „Дунавският
проблем от гледище на международното
право“. През февруари 1938 г. дисертацията
е издадена като отделна книга под № 5 на
серията „Познански юридически трудове“,
издавана от Познанския университет. И до
днес в библиотеката на този университет
се съхранява екземпляр от книгата с дисертацията на д-р М. Константинов с негов
дарствен автограф на български език“. Към
този пасаж има десет бележки под линия,
които внасят допълнителни уточнения към
информацията и три изображения – снимките на проф. Б. Винярски, д-р М. Констан22 Ф. 211/15, л. 39.

Методи Константинов и Полша
тинов и титулната страница на издадения
му труд. Прави впечатление изключителната изследователска добросъвестност на
Ив. Алексиев – проучвайки своята тема,
той попада на информация за дисертацията
на М. Константинов в българския печат от
1938 г. (О. Б. Дунавският въпрос от гледището на междун. право. – Слово, № 4724, 2
апр. 1938, с. 3) и не спира дотук – тръгва по
всички възможни следи. Бележка 42 дава характеристика на подхода на изследователя:
за полската книга на М. Константинов той
научава, когато открива кратко съобщение
за нея в българския печат от 1938 г. Алексиев пише така: „Макар че темата на дисертацията му е отбелязана в негови спомени,
публикувани в интернет, на практика тя
също не е известна за националната библиография, защото не е отбелязана в общоизвестния указател за дисертации, защитени
от българи в чужбина. На практика това означава, че към 1975 г. НБ „Кирил и Методий“
в София не разполага с екземпляр от тази
дисертация, което е куриозно (да не казвам
– срамно), отчитайки факта, че чуждестранни библиотеки, например Унгарската
национална библиотека (естествено и полски библиотеки), притежават екземпляр. В
началото на 2013 г. се обърнах към Института по славянска филология при Факултета по полска и класическа филология на Университета „Адам Мицкевич“ в Познан за
съдействие относно уточняване на оригиналното библиографско описание на книгата
на д-р М. Константинов, издадена в Полша
през 1938 г. Дължа безкрайна признателност
към директора на този Институт проф.
д-р Богуслав Желински за неговата изключителна отзивчивост, благодарение на която
веднага получих ксерографно копие на пълния
текст на монографията на д-р М. Константинов от 1938 г., както и копие от слабо
известната у нас полска брошура „България
– страна на розите“ (1938 г.)“.

Мая Иванова, Емилия Анкова
Към двете мнения ние ще добавим и
малко документална фактология, изведена от
Познанския университетски архив. Изпитът
на М. Константинов е насрочен за 3 юни от
9.30 ч., а в изпитната му комисия влизат професорите Рутковски, Лисовски, Тайлор, Оханович, Новаковски, Сулковски, Босовски, Знамеровски, Войчеховски, Залески, Надобник23.
М. Константинов получава оценка „Добър“ по
традиционната за Полша петобална система24. Последният документ във фонда на М.
Константинов е неговият диплом, с който
му се присъжда научната степен „доктор на
икономическо-политическите науки“. Документът е двустранен на полски и латински
език и е изключително тържествен. В същия
ден, 9 юни, в 13.00 ч. се е състояла промоцията на трима новоприети доктори – Зигмунт
Новаковски, Методи Константинов и Витолд Тромпчински25.
Вече споменахме, че дисертацията на
д-р Методи Константинов е подготвена за
печат след защитата му в рамките на непълна една година и излиза през март 1938
г. Тя представлява монография в самостоятелно книжно тяло с обем 175 с. Тиражът е
малък – 100 броя. По същия начин е отпечатана дисертацията на неговия добър колега
и приятел Леон Тайлор. Книгите са получени
от управителя на секретариата на 16 март
1938 г.26 Заради проблематиката интерес
към книгата на М. Константинов проявяват
библиотеки и институции от Дунавските
страни. Запазени са няколко писма с молба
книгата да бъде доставена в Полското посолство в Букурещ27, а както се видя от цитатите от статията на Ив. Алексиев, Будапеща също притежава екземпляр. В Познан
23 Ф. 211/15, л. 53.
24 Ф. 211/15, л. 56.
25 Ф. 211/15, л. 57.
26 Ф. 211/15, л. 72.
27 Ф. 211/15, л. 66, 67, 68.

143

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България

Варна 2015

Диплом на М. Константинов за присъждане на степента „доктор по икономическо-правни науки“

са ни известни два екземпляра – единият,
който се съхранява във фонда на М. Константинов, и другият – от университетската
библиотека, същият, от който е направено
копието за г-н Ив. Алексиев.
Интересно е да се отбележи, че проф.
П. Стайнов десетилетия по-късно също
пише трудове по речно право („Правни проблеми на водното стопанство в НРБ“, 1957,
„Международната регламентация по опазване чистота на международните реки“, 1963,
„Борбата срещу замърсяването на реките в
НРБ“).
Идва ред да кажем и няколко думи за
това кой е „моят най-добър приятел Лолек“.
Леон Тайлор (17 януари 1913 – 3 октомври
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2000) е колега на М. Константинов от докторантските години, 11 години по-млад от
него. Той е първородният син на известния
професор по право, един от основателите
на факултета в Познан, Едвард Тайлор (28
септември 1884 – 9 август 1964)28, изиграл
ролята на наставник на М. Константинов
през първите години на докторантурата
му във Факултета по икономическо-правни науки. Леон завършва първо медицина и
правото е второто му висше образование,
защитава докторат също при проф. Б. Винярски на тема „Използване на съветското
28 Borkowska-Bagieńska, Ewa. Edward Taylor: czy
wartości niedoceniane? Poznań, 2004.
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Мая Иванова, Емилия Анкова

Посвещение към Л. Тайлор върху отпечатаната
дисертация на М. Константинов

Корицата на книгата „България – страна на розите“,
подготвена от М. Константинов и Л. Тайлор

законодателство извън СССР“ („Stosowanie
ustawodawstwa sowieckiego poza Z.S.R.R.“).
Съветското право е област, в която проф.
Винярски е един от най-добрите специалисти по онова време в Полша. Както посочихме вече, дисертацията му във вид на книга е
издадена паралелно с тази на М. Константинов. Л. Тайлор участва във Втората световна война, в биографията му има и години на
пленничество, а по-късно прави забележителна адвокатска кариера в Познан. Л. Тайлор
може би наистина е бил най-близкият човек
на М. Константинов в Познан, както е написано в посвещението: „Дар на моя най-добър
приятел в Полша Лолек и неговата любима
съпруга Зоша. Познан, 15 май 1938 г. Еdi“

Макар че вече назрява Втората световна война, която ще промени всичко, 1937-ма–
1938-а вероятно наистина са били едни от
най-хубавите времена на двамата млади и интелигентни мъже. По това време те реализират още един общ проект: книгата „България – страна на розите“ (Bułgaria – kraina róż),
отпечатана благодарение на Академичното
полско-българско дружество при Познанския
университет. Двигателят на това начинание
е бил М. Константинов. При съставянето на
сборника той разгръща своята публицистична нагласа и писателски способности. Те се
проявяват още в студентските му години,
когато е редактор на в. „Студентска борба“,
национален орган на съюза на българските ака-
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демични среди, както отбелязва самият той
в автобиографията си29. Израз на тази негова
нагласа по-късно е и обучението му във Висшата журналистическа школа във Варшава
и изявите му в пресата и радиото, които на
този етап не сме проучили добре. В края на познанския си период решава да представи България за по-широк кръг читатели. Фактът,
че увлича в нея свои преподаватели и колеги, е
показателен за това, че той е изградил с тях
отлични колегиални и приятелски отношения.
Книгата не е голяма, общо 32 страници, съставители са М. Константинов и Леон Тайлор, а предговорът е написан от ректора на
университета и професор на двамата млади
юристи Антони Перетяткович (13 юни 1884
– 18 декември 1956), който е не само юрист,
преподавател и ректор, но и човек с интереси към публицистиката и журналистиката30.
Именно той написва предговора на книгата.
Този предговор е кратък и дава тежест заради ректорското присъствие, но и е знак
за сърдечното отношение към М. Константинов и към България. Проф. Перетяткович
тръгва от историческите връзки, свързали
двете страни, отбелязва, че симпатията
между поляци и българи се дължи на факта, че
и двете нации жертвоготовно и самоотвержено се борят за своята независимост, дори
не забравя да спомене един разтърсващ за времето си инцидент – катастрофа на самолет
на полските авиолинии над Пирин и помощта,
оказана от българите. После се спира накратко върху съществуващите икономически отношения между Полша и България, като обобщава: „Има толкова естествени условия за
взаимен икономически обмен и сътрудничество“. Не на последно място поставя културните връзки между двете страни, общата им
основа, както я вижда той, изразяваща се в
„борбата с комунизма и възприемането на за29 Ф. 211/15, л. 2.
30 https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Peretiatkowicz
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падната духовна и техническа култура“, като
заключава: „На тази основа културното сътрудничество между двата народа е възможно и желателно. Една такава проява на сътрудничество е настоящата книга, в която
видни представители на българския живот
ни обрисуват картината на една далечна, но
близка на сърцата ни България“31.
Съдържанието на осемте статии, написани от осем различни автори, потвърждава казаното от проф. Перетяткович. За да се
добие обща представа, ще цитираме заглавията, авторството и обема на всяка една от
тях. Без да навлизаме в повече подробности,
ще кажем само, че М. Константинов успява
да приобщи към представянето на България
едни от най-интелигентните българи, всеки
от тях изключителен специалист в своята
област. Първата статия със заглавие „Международното положение на България“ (с. 2 –
4) е написана от проф. Георги Генов, по това
време ректор на Софийския университет32.
Втората статия – „Географски поглед към
България“ (с. 4 – 9) е от проф. Иван Батаклиев (1891 – 1973), който днес единодушно
се приема за основоположник на българската
геополитическа наука, изключително интересна научна фигура33. Отон Барбар (1881–?)
пише „Стопанството на България след Световната война“ (с. 9 – 11) – той също е интересна фигура, по онова време е икономически
съветник в Министерството на финансите,
31 Bułgaria – kraina róż. Poznań. Praca zbiorowa pod
redakcją Dr. Metodego Konstantinowa i Dr. Leona
Taylora. 1938, s. 1.
32 http://www.alexanderyordanov.com/public
ed/111-2013-08-21-14-07-26 Именно проф. Генов споменава М. Константинов в писмо до Б. Винярски, в
което се казва, че българският професор по международно право му е предложил да разработи темата
„Босфора и Дарданелите“.
33 Статията за него в свободната енциклопедия
Wikipedia е подробна и с богата библиография и
снимков материал – https://bg.wikipedia.org/wiki/
Иван_Батаклиев
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а неговият баща е полякът д-р Игнаций Барбар, създал военно-санитарната организация
в България34. За „Политическо устройство на
България“ (с. 11 – 17) пише Методи Константинов. Статията му е разделена по проблеми, засягащи устройството на държавата,
като се започне от сведения за раждането
на българската конституция и се стигне до
държава и църква. Проф. Генчо Пирьов (1901
– 2002), който тогава заема длъжността
главен инспектор по предучилищното възпитание, представя „Просветата в България“
(с. 17 – 22). Той също разделя изложението
си, представяйки различните нива на българската просветност – историческа база,
свързана с делото на светите братя Кирил
и Методий; съвременната школна система;
висшето образование; и накрая – съвременните културни институции в столицата, като
Народния театър, Народната библиотека,
Археологическия музей, Етнографския музей
и Българската академия на науките. Статията „Съвременната българска литература“
(с. 22 – 25) е дело на поета Емануил Попдимитров (1885 – 1843). Описвайки епохата и
предхождащите литературни пространства, той споменава най-характерното за
творци като тези от кръга „Мисъл“, а също
и Теодор Траянов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Емануил Попдимитров, Людмил
Стоянов, Христо Ясенов, Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, Никола
Фурнаджиев, от прозаиците споменава тези
след Иван Вазов – Михалаки Георгиев, Тодор
Влайков, Елин Пелин, Георги Стаматов, Добри Немиров, Ангел Каралийчев, Владимир
Полянов, Светослав Минков, Фани ПоповаМутафова. Следва статията „Основополагане на българския печат“ (c. 25 – 28) от д-р
Борис Андреев (1905 – 1968), един от изследователите на българската преса. И последната статия е посветена на „Физическото
34 http://dianakolarova.blogspot.com/2011/02/blogpost_13.html
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възпитание в България“ (c. 28 – 32), написана
е от Георги Караиванов (1881–?), главен инспектор по физическо възпитание, по-късно
един от основателите и първите професори
на Националната спортна академия.
С книгата М. Константинов е представил България и в същото време е успял да напомни за своето родно място Казанлък. Не е
известен тиражът, изданието е черно-бяло,
с добър печат. В него има сравнително голям
за общия обем илюстративен материал – 10
снимки, представящи България по най-добрия
начин. На корицата под заглавието е поместена снимката на красива българка с кошница, пълна с рози, и има надпис „Българка от
Розовата долина – гр. Казанлък“. Вътре са поместени снимки от Варна – жена пред красива
вила в Морската градина (с надпис „Съвременни вили във Варна“, с. 5); снимка на Рилския
манастир отгоре („Манастирът на св. Иван
в планината Рила“, с. 6); панорамна снимка на
София на ул. „Цар Освободител“, погледната
от Ректората на Софийския университет
(„Общ изглед на София“, с. 7); Орлов мост
(„Орлов мост в София“, с. 9) и до нея снимка на морето („Брегът на Черно море около
Варна“, с. 9); Народният театър в София (с.
21); снимка на Искърския пролом („Проломът
на р. Искър през Балкана“, с. 31) и накрая още
две снимки „Българка в Рила“ и „Дворът на
Рилския манастир“ (с. 32). Всички снимки са
много красиви и представителни и, както се
вижда, подборът не е случаен.
Така завършва познанският период на
М. Константинов. От 1939 г. човечеството
преживява един голям катаклизъм – Втората
световна война. Полша е първата европейска
страна, която поема ударите на войната.
Академичният свят на Познанския университет е разрушен, повечето от споменатите професори преживяват своите трагични
съдби, пръснати по света. По това време М.
Константинов вече е в България с нова мисия,
свързана със съдбата на българските евреи.
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В общия световен организъм евреите
са един жив възел, близо до сърцето, това е
службата им от древни времена – да приложат закона на съботата, да отдадат почит
на духовното призвание. Според астрологичните влияния те са под знака на Сатурн,
като асцендентът им е Скорпион, което
превръща една част от тях в материалисти
и фанатици, а друга – в мистици, артисти и
учени с много енергия и силна психологическа
мотивация. Син человечески, Който слезе
чрез еврейския народ, е господар на съботата, т.е. разумността е господар на закона,
а любовта носи изява и свобода. И вече две
хилядолетия човечеството е в пътя на еволюцията и се опитва да замени закона на съботата, или закона на жертвата, със закона
на любовта, но допуска грешки – тъмните
петна на съзнанието. Вследствие на античовешки идеологии през двадесети век е предизвикана кармичната лавина и се развиват
световни драматични събития. Холокостът
унищожава 60% от евреите, живеещи в Европа. Този геноцид започва през 1939 г. и е
факт, че там българската общност по предложение на Екатерина Каравелова създава
Комитет за защита на евреите.35 През 1940
г. тази дискриминация се прехвърля и в България. В Народното събрание е предложен за
обсъждане проектозакон за защита на нацията и започват рестрикции срещу българските евреи. В тяхна защита се обявява голяма
част от българското общество и се генерира енергийна бариера. Непримиримо участие в защита на българските евреи вземат:
част от народните представители, обединени около Димитър Пешев (1894 – 1973),
българските интелектуалци, прогресивните
обществени слоеве и отците на Българската православна църква36. Третият период на
35 В него взимат участие Антон Страшимиров, проф.
Асен Златаров, проф. Петко Стайнов и съпругата
му Анна Каменова.
36 Гласове в защита на гражданското общество. Про-
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геноцида е най-тежък, наречен е „Окончателното решение на еврейския въпрос“, което е
заповед на Хайнрих Химлер за физическо унищожение на евреите, и той настъпва през
1943 г. Въпреки всичко българските евреи са
спасени.
Ние сме длъжници пред колективната
памет на нашето българско общество, когато става въпрос за духовния аспект относно достойната защита на живота на българските евреи и отклоняването им от лагера
на смъртта Треблинка в Полша. В същото
време днес информацията все още не е достатъчна, когато се описва онзи духовен приток, образуван между делегацията на равина
Даниел Соломон Цион (1883 – 1979)37 и Мировия Учител Беинса Дуно. Това е еманация на
духовна загриженост, хуманност и отдаденост от двете страни. И е факт, че за любовта и вярата няма религиозни бариери и че
те не разделят, а приобщават. Още в края на
първата вълна на расовия антисемитизъм с
епицентър Германия, равин Цион, предчувствайки размерите на разрухата (шоа), отива с
питания при Учителя, годината е 1941. Търси
причинно-следствените връзки на тази голгота и намира просветление от словата на
Посветен, получавайки уверението, че нито
един евреин от България няма да бъде депортиран. Еврейската общност предава на
съхранение диамантите, използвани при богослужението в синагогата. Така еврейските светини не са поругани, приемат бялата
енергия на Изгрева и са върнати през 1944 г.,
за да бъдат отнесени в Израел. След срещата равинът издава малка книжка под заглавие „Откровение от Бога“ в 200 екземпляра,
която цели да спечели обществената закрила
и разбиране. Ще си послужим с цитат на Датоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос (1940–1944 г.). Съставители: Албена Танева и Ваня Гезенко. София,
2002.
37 Син на солунския равин Бет Йосиф.

Методи Константинов и Полша
ниел Цион от книгата му „Пет години под
фашистки гнет“, написана през 1945 г. в София: „Божествената любов, която обгръща
цялото битие и всяко същество, ще вземе
мястото на омразата и недоразумението.
Братството ще замести дисхармонията“.
Защо мисли така равин Даниел Цион? Той е
задълбочен изследовател на духовната и философската пътека на нашата цивилизация.
От 1930 г. общува с Учителя Беинса Дуно в
състоянието си на мистик и негов ученик. В
сутрешните изгреви при медитация Йешуа
му се изявява като Месия. Затова приема
духовните медитативни практики на Школата и вегетарианството, а по-късно проповядва месиански юдаизъм. Днес в Музея
на еврейската история в София е поставен
портрет на Учителя Беинса Дуно с обяснението, че е повлиял на решението на цар Борис III да отмени депортирането през 1943 г.
на българските евреи. Духовното измерение
на една такава воля, преорганизираща житейските събития, каквато е притежавал
Учителя относно общочовешките бъднини
и личната съдба, е трудно да се интегрира в
рационалната светска представа.
На 21 януари 1943 г. в България пристига нацисткият функционер Теодор Даникер, изпратил френските евреи в лагерите
на смъртта, но през септември той напуска
страната с неуспех. На 22 февруари подписва
тайно споразумение с комисаря по еврейските въпроси, Александър Белев. От обществена значимост е поведението на неговата
секретарка Лиляна Паница, която предава
ужасната тайна за съдбата на евреите, като
предупреждава д-р Буко Леви, представител
на еврейската консистория. Когато софийският митрополит Стефан и писателят
Елин Пелин, научават за този акт на жестокост, те търсят среща с Борис III и молят
да се промени указът, затова царят се скрива от нарастващата вълна на общественото
недоволство. Оттук нататък относно тия
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събития следва да се позовем на разказа на
д-р Методи Константинов, който по това
време е служител в Дирекцията на пропагандата. На 6 март 1943 г. министърът на
вътрешните работи Габровски му връчва заповед като служител на Министерството и
добре знаещ полски език да придружи българските евреи, които ще бъдат в Полша. Той
изтръпва, в дирекцията през него минават
всички новини, излъчени от 120 чуждестранни радиостанции, и е наясно какво ги очаква.
Душевно изтерзан, Методи споделя с Учителя, който праща Любомир Лулчев, личния
съветник на царя по политическите въпроси, да го намери. Целта е спешно да го убеди
да унищожи заповедта за екстрадирането,
която влиза в сила на 10 март. След три дни
неуспешно обикаляне на царските резиденции
Лулчев се завръща разколебан. Но Учителя го
отпраща в Кричим, където царят се крие от
собствения си политически избор. Връщат
се в София, цар Борис III скъсва указа и по
този начин се отменя извозването на българските евреи от границите на Третото
Българско царство. Лулчев отнася парченце
от унищожения документ на Учителя, а Той
изрича думите: „Не разрешавам пред лицето
на Бога да се извърши това престъпление!“.
На Методи казва, че е получил последната си
диплома по международно право, диплома по
спасяване на хиляди човешки животи. И Учителя изтъква, че ако евреите търсят своето Божествено право, ще намерят и своето
лично право и ги очаква промяна на тяхната
тежка съдба.
В заключение бихме искали да посочим
още два съществени момента от живота на
М. Константинов, в които Учителя бащински
се намесва и му показва пътя, по който трябва
да върви. На 14 януари 1923 г., преди Учителя да
започне шестнадесетата лекция от втората
годишнина на Общия окултен клас, съвсем по
юношески Методи застава отпред на катедрата и започва да пропагандира анархическите
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околностите на града. Години по-късно Учителя отново съхранява живота на своя ученик
от политическата саморазправа след Девети
септември 1944 г. – като в знак на закрила символично му оставя балтона си. През този зрял
период на живота си М. Константинов написва
книги, три от тях са издадени във Франция.
Така нашето поколение се срещна с учениците на Учителя. А те живееха в сиянието на
скромно светийство. Светийството от първо
посвещение, което беше поискал от тях Учителя, беше реалност. Те бяха възприели Словото и
го прилагаха и в радостта, и в скръбта на ученичеството, и пръскаха светлина.
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Учителя и Методи Константинов на Изгрева и
Умиротворяващият текст на Учителя

идеи, като размята дългите си непокорни коси.
Някои се втурват и го отстраняват. В този
ден Учителя не говори, а праща кратък умиротворяващ текст, който е бил прочетен пред
присъстващите (сн. 7). След това проявява лична грижа към Методи, подстригва го и иска от
него подобаващо поведение. На 21 януари Учителя изнася лекцията „Тъмното петно в съзнанието“. През същата година на 26 и 27 март
Учителя възпира Методи от участие в събора
на българските анархисти на ямболския площад
„Кобург“ и по този начин го спасява от кървавата разпра там – делегатите са арестувани
и разстреляни без съд и присъда в казармите в
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М

узиката на Учителя Петър
Дънов е важна и значима част
от неговата философия. Наред
със Словото, което ни е завещал в беседите
си, Паневритмията, която е създал, за да бъдат телата и душите ни здрави и хармонични, сътворената от него музика е третата
опорна точка в Учението му.
Като всяка духовна, езотерична музика,
тя не е композирана с цел да изяви талант или
да изрази лични чувства. Нейното предназначение е да помогне на човека в себепознанието, в повдигането на екзистенциални въпроси
и намирането на отговорите им по пътя към
Истината. Тази музика лекува, прави човека
по-добър, възпитава, хармонизира, тонира,
поставя мислите, чувствата и постъпките
му в съзвучие с Божественото.
Силата на музиката на Учителя е в пълното съответствие на мелодия и текст, в закодираните по окултен начин послания, които
душата разбира, защото ги познава, търси ги
и се стреми към тях. Дори на незапознатите
с Учението тази музика въздейства, „говори“
на душите им, свързва се с тях, вдъхновява,
възвисява, успокоява, омиротворява. Доказателство за това са възторжените отзиви на
слушатели, далечни на философията на Учителя, споделени след концерти с музиката му.
В културното пространство на България музиката на Учителя присъства ограничено и спорадично. Ограничено, тъй като мелодиите на Беинса Дуно са познати най-вече в
средите на последователи и досега не са получили широката гласност и разпространението, което заслужават. Спорадично – защото

професионалното организиране на голям концерт изисква много време, финансови средства и енергия, а с гол ентусиазъм и идеализъм
резултати се получават, но не е възможно да
се издържи дълго време без помощ и подкрепа,
както и без материален ресурс.
Ще дам малко хронология за големите
изяви в столицата през последните три години, когато нещата започнаха да се събуждат
и раздвижват. През ноември 2012 г. се състоя
голям концерт с музиката на Учителя по случай стогодишнината от създаването на Завета на цветните лъчи на Светлината, в зала 1 на
НДК, с участието на Софийска филхармония
под диригентството на Андрей Андреев. През
юли 2014 г. голям концерт се изнесе и в зала България по повод кръглите годишнини от рождението и заминаването на Петър Дънов. Този
концерт бе отново с участието на Софийска
филхармония и НФХ Светослав Обретенов,
този път под диригентството на многообещаващия млад талант Йордан Камджалов. Със
своя цикъл от концерти Музикалното творчество на Петър Дънов своя голям принос към
разпространението на тази музика дава и цигуларят Петър Ганев – известен в обществото
на последователи като изключително отдаден
на идеята автор на аранжименти на мелодиите на Учителя. От декември 2014 г. до юли
2015 година под негово диригентство бяха подготвени и изнесени четири големи концерта
в зала България, с участието на КА Софийски
солисти, НФХ Светослав Обретенов и изявени
оперни солисти. Всички тези мащабни прояви,
случили се в последните три години и за съжаление съсредоточени предимно в столицата, се
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радваха на изключителен интерес и бяха много
добре приети. Доброто посещение и отзвукът
от състоялите се концерти е доказателство
за духовния глад, който измъчва българина, и
познавайки въздействието на тези прекрасни
мелодии, смятам за наш дълг да им дадем поширока гласност.
Когато се говори за разпространението
на музиката на Учителя – толкова свята за
мнозина, трябва да се подхожда внимателно и
деликатно, за да не се допусне опетняване на
музиката му от неподходяща възприемателна
среда и обстоятелствата1.
С цел да събера повече мнения по този
спорен въпрос съставих две анкети – за професионални музиканти и за публиката. Въпросите бяха формулирани съответно:
Смятате ли, че музиката на Учителя
трябва да се популяризира, или трябва да остане затворена в обществото на последователи и в камерната форма с цел да се съхрани
чистотата и духовното є послание? – за музикантите и Трябва ли да се популяризира музиката на Учителя; ако да – как? – за публиката. Отговорите, които получих, дават добра
представа за настроенията и нагласите на
анкетираните към изнасянето на тази музика
пред по-широка аудитория и запознаването на
по-голям кръг слушатели с нея. Споделеното
беше изключително интересно за мен – получих безценни нови идеи, храна за размисъл и
импулс за бъдещи творчески проекти.
Ще започна с анализ на анкетата на публиката, тъй като отговорилите на нея бяха
по-смели в даването на предложения за популяризиране на музиката на Учителя. Наред с
по-традиционните начини за запознаване на
широката аудитория като концерти на живо
пред публика, аудиозаписи, реклама в медиите
и качване на записи в интернет, имаше и няколко по-различни. Ще цитирам част от найоригиналните и любопитните.
1 Цитат от изказването на Юлияна Стаменова от
анкетата ми за публиката
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Ето какво сподели Петя Тасева, с която
се запознах след един концерт и  предложих
да се включи в анкетата за публиката: Според мен музиката на Учителя трябва да се популяризира сред децата в училищата, детските
градини, читалищата – като учебен материал
или като извънкласна дейност, но по желание,
не трябва да е задължително. Подобно мнение
изказаха още Дарина Йорданова, която смята,
че има два пътя за разпространение – чрез различните медии и чрез включването на музиката
на Учителя в училищното музикално обучение и
Ели Петкова, която предлага тази музика да
се използва в училище още от първите класове,
както и да се включи в образователните концерти, които имат за цел да запознаят малките с класическата музика.
Намирам тези идеи за чудесни, тъй като
общуването ни с децата е обмен на енергии и
двупосочен процес – както те учат от нас и
попиват знания и умения, така и ние се учим
от тях. Отделни опити да се прилага музиката на Учителя в процеса на обучение навярно
са правени и се правят, но за първи път като
цялостна концепция това се случва в Детска
школа „Бялото кокиче“ от самото  създаване до ден днешен. Сведенията, които имам,
са от първа ръка, тъй като големият ми син
посещава школата от три години. Имам уверение, че в новото основно училище „Изгрев“
тази прекрасна традиция ще бъде продължена, като наред със силно застъпеното класическо обучение по музика ще се изучават
още Паневритмията и песните от Учителя.
Наблюдавайки малките Кокичета, които се
учат да пеят и свирят мелодиите на Учителя, стигнах до следните изводи: песните
са лесно достъпни, запаметяват се бързо,
действат възпитателно и голяма част от децата продължават да си ги припяват и вкъщи,
с което предизвикват интерес и у родителите си. Любопитството към новата и непозната за възрастните музика впоследствие
прераства в благосклонно и добро отношение
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към Словото на Учителя. По този начин се
осъществява гореописания обмен на информация между родители и деца. Запозната съм
вече с няколко случая на деца от Школата, в
които именно те са причина родителите да
проявят траен и задълбочен интерес не само
към музиката на Петър Дънов, но към Учението му. Това е нагледен пример как този начин
за популяризиране сред децата се превръща в
шанс да бъдат приобщени незапознатите им
родители към цялата философия на Беинса
Дуно2. Колкото до идеята за образователни
концерти с музиката на Учителя, с удоволствие бих се включила в такива, на които родители и деца да могат по един приятен и достъпен начин да се запознаят с тези прекрасни
мелодии и да добият първоначална представа
за този непресъхващ извор на красота, хармония, вдъхновение и любов.
Интерес представляват и предложенията на Диана Мечкова, която беше доста
обстойна и креативна. Тя смята, че популяризирането трябва да става по всички възможни
начини: чрез широко разпространение на дискове, които да се предлагат, заедно с обяснение
за тяхното оздравяващо и всестранно благодатно въздействие; чрез интернет и медии; да
се говори не само за музиката на Учителя, а да
се правят информационни доклади в България и
по света за Учението. Диана Мечкова предлага
още музиканти и последователи да пътуват
по целия свят и да създават нови общности
– включително младежки и детски, защото е
важно младите и децата да се информират и
приобщят, а членовете на новосформираните
общности да поддържат онлайн връзка и да бъдат канени по-активно на Рила, на концерти и
събори в България. Според нея музиката, Словото и Учението трябва активно да се разпространява извън България, но не от само себе
си, а дейно и организирано! Напълно съм съгласна с идеята за по-активно разпространение на
2 Беинса Дуно – духовното име на Учителя Петър
Дънов

Гиргина Гиргинова
музиката сред младите и децата, както и в
чужбина. Още повече, че наш дълг като последователи е да съхраним, предадем и разпространим Словото и музиката на Учителя както във, така и извън пределите на България.
Своето твърдо становище за популяризирането на музиката на Учителя изказа и
Анжела Ангелова: Категорично – да: чрез концерти, съпроводени с разяснения за вътрешния
смисъл на музиката, за връзката є със Словото
на Учителя. Последният концерт, който инициирах и изнесох в Русе, беше придружен точно
от такива разяснения, цитати и извадки от
Словото, които се отнасяха или за конкретното значение на текстовете на песните, или
за тяхното предназначение и вътрешен смисъл. Подготвена по този начин от мен, публиката беше много по-адекватна за случващото
се на сцената, а прочитането на текстовете
и разясненията повлия и на мен за по-голяма
концентрация и по-пълно потапяне в дълбините на тази музика.
За концертите на ниво и професионалните студийни записи като начин на представяне пред широката публика се изказа Пепа
Гиргинова: Да се популяризира – да, но не чрез
медиите, а чрез концерти на високо професионално ниво, със студийни записи и записи от
концерти, с аранжименти, издържани не само
професионално, но и направени с Любов, отговорност и респект към това безценно наследство, което е за нас музиката на Учителя. За
високохудожествените изпълнения изрази
своята подкрепа и Магдалена Георгиева: Да
се популяризира, като се изпълнява от професионални музиканти пред подбрана, желаеща да
слуша публика. Съгласна съм, че концертите
и записите трябва да са на високо професионално ниво. За музикантите професионалисти
може да бъде изключително неприятно, дори
мъчително, когато живото изпълнение или
записът не са на нужната висота. Ако те са
изпълнени с добра вокална и инструментална техника и са художествено издържани,
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а представянето е ярко, открояващо се и с
Дух, това може да спечели верни почитатели
на тази музика. За възприемането на дадена
песен и мелодия голяма роля играе аранжиментът, затова смятам, че е особено важно
да има качествени и хубави аранжименти.
Аранжорите и композиторите би следвало да
бъдат стимулирани и подкрепяни в опитите
си да ги съставят, а техните аранжименти,
разработки и композиции по теми от творчеството на Учителя да бъдат издавани и
публикувани, за да имат възможност повече
хора да изпълняват музиката му концертно в
съпровод, не само акапела.
Най-често споменаваните начини за популяризиране на тази музика са, разбира се, концертите на живо пред публика, издаването на CD и
DVD на концертни и студийни записи и излъчване по масмедиите – радио, телевизия и интернет. За мен като представител на по-младото
поколение глобалната мрежа е почти единственото място, от което се информирам, затова
логично моите предпочитания са за този тип
разпространение. Достъпът в интернет е свободен, разнообразието – огромно, и човек лесно
може да намери нещо по свой вкус. Рекламата в
братските интернет сайтове също спомага за
по-бързо достигане на информацията до потребителите. В тези сайтове би могла да се качва
всякаква информация за концерт, беседа за музиката или образователни лекции за музикално
ограмотяване и запознаване с основите на елементарната теория на музиката.
Още две мнения заслужават специално
внимание, заради новите предложения за популяризиране музиката на Учителя. Споделеното от Людмила Червенкова ми направи силно впечатление, поради изчерпателността и
стремежът да бъдат посочени максимален
брой варианти: с концерти, рецитали с музика
и мисли от Учителя, лекции за неговата музика, курсове за изучаване на тези песни, интервюта, книги, аудио записи, научни изследвания
за въздействието на тази музика, дипломни и
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други научни разработки върху неговите идеи
за музиката и т.н. Напълно подкрепям идеята
за повече научни изследвания, това би било полезно и обогатяващо за всички, а интервютата с музиканти, подобно на анкетите с публиката, дават широкоспектърна и детайлна
картина за нагласите на хората по доста от
деликатните и спорни въпроси. Другото мнение, което споделям, е на Мирослав Бачев:
чрез организиране на концерти, на различни културни прояви, чрез научни изследвания, в това
число на кръгли маси, конференции, чрез медии
– радио, телевизия, интернет. От личен опит
мога да споделя ползата от конференциите и
кръглите маси. Изнасянето на доклади пред
високоерудирани съмишленици и последвалите обсъждания дават изключително ценни
насоки, акцентират върху слабите и силните
ни страни, а в дискусията човек си дава много по-пълноценна представа докъде е стигнал
в търсенията си, върху какво да се фокусира,
какво да избягва и в каква посока да продължи
изследователската си работа. В този ред на
мисли смятам настоящата конференция за
едно от най-смислените, позитивни, ценни и
необходими мероприятия, които се организират, и горещо се надявам хубавото начало да
има продължение и светло бъдеще.
Интересен и нестандартен начин за популяризиране на мелодиите на Учителя избира
учителката по математика Даниела Петрова. Познавайки вече силата им на въздействие
и изпитвайки влиянието им върху себе си, тя
решава да обуздае класа си с малък фрагмент
от „Песента на гласните букви“. Тя ми сподели,
че за нея това е много красива и въздействаща
музика, пълна със спокойствие и подреждане на
живота, която ни учи на добро дори само при
слушането є, а най-много  харесва това, че
можеш да въздействаш адекватно и добронамерено на някого само с музика. И макар първият  експеримент да не е от най-успешните,
тя все пак е предизвикала интерес и въпроси у
своите възпитаници, а това е крачка напред.
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Най-куриозното на пръв поглед предложение беше това на Румяна Ковачева, която
написа: Предлагам младежки конкурс (от 5 до
35) за изпълнение на песните от Паневритмията и други песни от Учителя. Признавам, че
бях изненадана и не оцених веднага идеята, но
размишлявайки, стигнах до извода, че това
наистина би бил чудесен начин да направим
тази музика достояние на повече хора. Конкурсите са важна част и етап от професионалното развитие и израстване на всеки един
артист, музикант или изпълнител. Те са шанс
за изява на високо ниво, възможност да покажем най-доброто, на което сме способни към
настоящия момент, и престижен форум за
срещи със съмишленици.
В регламента на почти всеки голям конкурс по пеене има задължителна част от програмата – изпълнение на произведение – песен
или ария от композитор от националната
композиторска школа. Ще споделя и своя
опит от международния конкурс по оперно
пеене „Розата на Евтерпа“ в Карлово. При
определянето на програмата имаше графа
произведение по избор, без стилови ограничения, можеше дори да е собствена композиция.
Избрах да включа песента Цветята цъфтяха
от Учителя – първо, като провокация към
журито и регламента, второ – като личен
експеримент, и трето – от желание да покажа красотата на тази музика, защото конкурсът беше отворен за публика. В резултат
на този мой избор е имало широко обсъждане от членовете на журито дали да не бъда
дисквалифицирана, защото Петър Дънов не е
композитор и защото езотерична музика няма
място на подобен светски форум3. Заради либералния и изключително ясно разписан регламент не бях дисквалифицирана, дори спечелих
Първа награда от конкурса. След втори тур,
в който представих песента на Учителя, получих много възторжени и ласкави оценки, а
3 Изказване на член от журито на конкурса

Гиргина Гиргинова
Йосиф Герджиков, член на журито, диригент
и изявен специалист по барок, ми каза: Ти изпя
тази простичка песен с такова вдъхновение и
пиетет, че нямахме избор, освен да те слушаме
със затаен дъх и да се наслаждаваме. Задачите, които си бях поставила с включването
на тази песен в конкурсната програма, бяха
изпълнени и целта беше постигната – експериментирах, провокирах, популяризирах музиката на Учителя и най-вече успях да възбудя
интерес и дискусия още преди да изпълня песента на сцена. Впоследствие разбрах, че не
съм единствената, решила да включи мелодия
от Петър Дънов в конкурсен репертоар. Преди мен това беше направил Божидар Симов,
който е изпълнил песента Нева Санзу на конкурс по класическа китара, който също е спечелил.
В анкетата за публиката се изразиха и
малко по-различни мнения, които, макар и малцинство, заслужават анализ и разбор. Условно
ги разделям на неутрални и леко негативни,
защото силно отрицателно отношение по
този въпрос не срещнах и като цяло повечето
анкетирани бяха положително настроени.
Макар и рядко срещани, съществуват
следните настроения: Не е потребно да се чува
навсякъде музиката на Учителя, за да не се омърси от неподходяща възприемателна среда и
обстоятелства – Юлияна Стаменова; Иска ми
се, но въпросът е деликатен. Не хвърляйте бисерите на свинете – Сашо Георгиев; Да, трябва, но само сред тези, които са дорасли – Александър Станков; Нямам определен отговор на
този въпрос, но според мен колкото по-често и
повече човек слуша музиката на Учителя, толкова по-силно тя му въздейства – Евгения Ангьозова.
Наблюденията ми от двете целеви групи анкетирани са, че професионалните музиканти бяха доста по-обрани и премерени, разсъждаваха философски и като че ли внимаваха
в изказванията си, докато публиката изцяло
се развихри и даде ценни, разнообразни, любо-
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питни и нестандартни предложения за разпространение на музикалното творчество на
Беинса Дуно.
Мнението на Гергана Евтимова, че музиката на Учителя трябва да бъде достъпна
за всеки, а който търси и има нужда от нея,
той ще я намери, считам за умерено и ще го
използвам като мост между двете анкети,
защото кореспондира в голяма степен със
споделеното от цигуларката Йоана Стратева: духовните и културните ценности на човечеството са за всеки, който ги търси. Премерено и философско отношение към проблема
изрази и Александър Стойчев, музикален педагог в ДШ „Бялото кокиче“: Нито трябва,
нито можем да задържим океана в клетка. Искаме или не искаме, тя ще си се развива и разпространява.
Едно от нещата, които смятам за задължително при изпълнение на песните на Учителя, е запознаването на изпълнителя с философията и Учението му, защото тази музика
не може да бъде разглеждана отделно – тя е
част от едно по-голямо Цяло. Именно затова
напълно споделям казаното от пианиста Стефан Далчев: че музиката на Учителя трябва
да се популяризира, но изхождайки от замисъла, т.е. Учението. Друг важен аспект засяга и
цигуларят Петър Ганев: Учителят е бил много
ревнив към най-свещените песни и не е разрешавал да се пеят пред когото и да е. Когато
се представя музиката на Учителя пред широката общественост, тя трябва да бъде изпълнена по съвършен начин от чисти, безкористни
музиканти. Душевната чистота, хармонията
и вътрешният мир на интерпретаторите са
от голямо значение, за да бъде изпълнението
на висотата на тази Божествена музика. Музикантът трябва да превъзмогне егото си и
да се опита да се разтвори, за да протече през
него, като през чист проводник посланието,
което е закодирано в песента.
Пианистката и композитор Цвета Димитрова прогнозира, че е възможно в бъдеще
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песни на Учителя да се включат и в популярни
предавания, дори на забавната сцена, защото
според нея широката публика не приема добре
затворените общества и музиката е едно отворче, през което да се погледне и усети атмосферата на Братството. Но и чисто братските
изпълнения и автентичността им трябва да се
запазят. Тя предлага това да стане посредством различни аранжименти на една и съща
мелодия, в зависимост от повода и мястото
на представяне на песента. В тази връзка ще
споделя един куриозен случай, разказан от сестра ми, сопраното Пламена Гиргинова, която е твърдо за разпространението на тази
музика и смята, че тя трябва да достигне до
възможно най-голям брой хорa. Може би точно
чрез най-лесния способ – музиката, те ще се отворят за нови знания и път към духовността.
Пламена още помни изумлението си, когато
преди няколко години, през лятото, в Морската градина във Варна вижда група момчета да
играят брейк на разработка по тема от Паневритмията – с ритъм, бас и всичко останало.
Отначало била стъписана, но после осъзнала,
че те може би не знаят откъде точно е взета
мелодията и въпреки това тя е достигнала до
тях и ги е заинтригувала.
Интересен начин да разпространява музиката на Учителя и да радва хората е избрала
певицата Петя Миланова. Тя ми сподели, че
в последно време свири песните на Учителя
на блокфлейта на различни места в София и
следи реакциите на хората, които минават:
Учудването и радостта ми са големи, защото много пъти хората са привлечени. За тази
музика трябва да си готов: който не е готов,
така или иначе няма да се спре, който обаче е –
би я усетил.
И в анкетата за професионалните музиканти, подобно на анкетата за публиката,
бяха изразени и по-скептични мнения относно популяризирането на музиката на Учителя. Петю Цанов попита риторично: Може ли
Душата и Духът да се популяризират? От-

Музиката на Учителя Петър Дънов
говаряйки на въпроса ми с въпрос, той беше
пределно ясен, че не одобрява. Малко по-деликатно, но пак също толкова твърдо се изказа
и доц. Искра Рачева – музикален теоретик,
понастоящем диригент на хор Евера: Нека
жадните души сами да търсят и откриват,
когато са готови, словото и музиката на Учителя! Всяко популяризиране, освен това да се
знае къде се играе или може да се учи Паневритмия, къде и кога има концерти, къде могат да
се купят дискове, ноти, книги, според мен е неприемливо и нарушава свещените принципи на
новата етика. И тук съвсем не става дума за
съхраняване на чистотата на духовното послание, а за адекватното му възприемане.
Умишлено зададох по този начин въпроса в анкетата за музикантите – като провокация, която подразни някои хора, но пък на
мен даде шанс да получа безценна информация.
Аз лично смятам, че тази музика трябва да
се популяризира, но умерено и от хора, които
са с чисти намерения и светли души. Не смятам, че трябва да я предлагаме на всеки, бил
той готов или не, защото понякога е трудно
и безсмислено да се бориш с предубеждения и
предразсъдъци. Мисля, че по-скоро всеки, кой-

Гиргина Гиргинова
то има някаква вътрешна потребност или
духовни търсения, ще достигне до нея и ще
открие нейния смисъл, послание и ще усети
нейната сила. Бих искала да цитирам и съпруга
си – баритонът Владимир Попов, който също
изказа ценни мисли: трябва да се популяризира,
но не агресивно, самоцелно и на всяка цена, а по
един естествено случващ се начин.
Музиката на Учителя представлява
истински оазис сред духовната пустиня и
нищета, завладели младото поколение. Тя е
самотен красив остров сред океана от посредственост, който ни залива от медиите.
Нейното популяризиране трябва да става без
агресия и насилие, естествено и свободно, а
тя да бъде като водата, която си проправя
път навсякъде и по пътя си мие и изчиства
всичко старо, ненужно и наслоено. Тази музика
е балсам за Душите и заслужава своето достойно място под Слънцето.
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П

рисъствието на Учителя Петър
Дънов в културното пространство на България е безспорно
ярко и една от основните причини за това е
именно неговата музика. В последните години се наблюдава радостната тенденция все
повече и повече държавни и национални културни институти да застават с името и
авторитета си зад концерти с музиката на
Учителя – Софийска филхармония, Софийски
солисти, Театрално-музикален продуцентски
център – Варна (или, с други думи, Варненска
опера), Държавна опера – Русе и много други.
Тези най-престижни състави вече неведнъж
представиха музиката на Учителя като част
от своята официална програма и я включиха
в различни чествания, матинета и т.н. В настоящия доклад бих искал да разкажа за моите впечатления от въздействието на тази
музика вследствие на това, на което съм бил
свидетел лично в различни ситуации.
Най-напред бих желал да разкажа накратко за моето първо запознанство със словото и музиката на Учителя. То се случи относително скоро – през 2003 година, когато,
гостувайки в дома на моята тогавашна приятелка и настояща съпруга Гиргина Гиргинова,
аз виждах редовно оставени в дневната различни книги с беседи от Учителя, които отварях наслуки и зачитах. Бях много впечатлен
от това Слово, в което всичко бе подредено
сякаш с космическа точност и в което всяка
дума беше на мястото си, изпълнена с толкова мъдрост и любов. Постепенно започнах
да чета все повече и повече беседи, което значително обогати и разшири впечатленията и

познанията ми. Още тогава ми направи впечатление, че в своите беседи Учителя говори
често за музиката, за пеенето и свиренето, за
влиянието, което оказват те върху хората.
През следващата, 2004 г., ми попадна
книгата „Сила жива. Ново разбиране за музиката“ със събрани изказвания и мисли на
Учителя за музиката. Нещата, които прочетох в нея, ми направиха изключително силно
впечатление с истинноста си. Времето, в
което четях „Сила жива. Ново разбиране за
музиката“ съвпадна със завършването ми на
последния, Магистърски курс в Държавната
(днес Национална) музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров“, със специалност „Класическо пеене“. Искам да подчертая, че въпреки
огромната ми отдаденост на оперното пеене
в предходните студентски години, прочетеното повлия много силно на моето отношение към музицирането, на отношението ми
към интерпретацията, към специалните, бих
казал енергийни взаимоотношения между певец и публика. Необходимата концентрация
в пеенето, изтъквана неведнъж от Учителя,
дълбочината в текста, която да се вложи по
такъв начин, че всяка дума да упражни своето
влияние, различните характеристики, необходими на един певец, за да бъде добър – всичко
това доведе до едно напълно ново мое отношение към онова, което правя; доведе и до
това изпълненията ми да станат несравнимо
по-задълбочени и истински. Започнах, когато
е възможно, да подбирам какво да пея и по
един нов принцип – не само от гледна точка
на това доколко даден репертоар е подходящ
за гласа ми, а и внимавайки много какво е пос-
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ланието, което е заложено в текста. Прочетеното тогава промени също и отношението ми към много от утвърдените и известни
оперни певци. Забелязах, че някои от тях
пеят действително сякаш спазвайки всички
правила, дадени от Учителя, докато при други бе водеща външната страна на нещата и
изявата на собственото его. Тогава, бидейки
на 27 години, сякаш изведнъж „прогледнах“ за
тези неща. Всичко това оказа своето голямо
влияние върху мен и в последвалите сезони
като солист в Русенска опера.
И ето че един ден, малко след като прочетох „Сила жива. Ново разбиране за музиката“, попаднах и на един сборник с песни от
Учителя. Преглеждайки ги, видях, че това са
едни прости едногласни мелодии. Затананиках си някои от тях на прима виста, но не
бях особено впечатлен. На всичкото отгоре
някои от песните имаха много странни имена
– „Бершид Ба“, „Аум“, „Фир Фюр Фен“, „Киамет Зену“ и т.н. Е, набързо отсякох аз като
един типичен ограничен съвременен човек,
очевидно въпреки тези истинни неща, които
казва Учителя за музиката и за пеенето, ще
трябва да се „огранича“ в словото му, защото
явно музиката е едва ли не на детско ниво. А
и тези странни заглавия – хайде сега, аз съм
сериозен човек!
Не знам защо при мен все става така,
че винаги, ама наистина винаги, щом подценя
нещо, след това въпросното подценяване ми
излиза буквално „през носа“ (да, знам, неподходящ израз за научна конференция!). Мога да
дам десетки такива примери, но този е от
особено ярките. Днес, когато съпругата ми е
активен изпълнител на тези песни (а и аз също
имам скромен опит в изпълнението им), смятам повече от всякога, че тази музика е една
изключителна и необятна „дълбока вода“.
На една научна конференция, провела се
в НБУ – София през 2014 година, съпругата ми
Гиргина Гиргинова представи доклад, посветен на музиката на Учителя. В последвалата
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дискусия единият от професорите (с когото
и аз преди години имах неведнъж вземане-даване покрай моята докторантура и участията ми в тези конференции) твърдеше, че в
тези мелодии, цитирам, „няма нищо“. Професорът, отличаващ се с изключително високо
мнение за себе си, твърдеше, че тази музика
оказва въздействие най-вече върху членовете на Бялото Братство, защото те са силно
пристрастни към всичко, свързано с Учителя,
но: той знаел от баба си, Бог да я прости, че
„с религиозни хора не се спори“. В настоящия
доклад искам категорично да оспоря твърденията на този професор, както и донякъде да
реабилитирам собствената си ограниченост
от преди десетина години. Как точно осъществява влиянието си тази музика за мен и
досега остава загадка, но очевидно е, че в нея
„има нещо“; има нещо, въпреки на пръв поглед
простата музикална структура.
Ще започна с един от най-силните за мен
примери. През лятото на 2012 г. моят тъст
беше в много тежко здравословно състояние.
В продължение на няколко седмици той беше
букално между този и другия свят. И най-големите медицински специалисти в София бяха
безсилни да определят какво точно му има.
Страшните диагнози биваха поставяни и изключвани една след друга, но при всички лекари
преобладаваше мнението, че той едва ли ще се
оправи, защото мозъкът му сякаш отказваше
да функционира. Той самият разказа след това
как е чул веднъж като в просъница главният
лекуващ лекар да казва на колегите си: „Този
няма да го бъде!“, но не е бил в състояние да
отговори нищо. Когато тъстът ми лежеше
неконтактен, единственото нещо, на което
реагираше, бяха песните на Учителя, които
дъщеря му и моя съпруга му пееше, като наймощно беше въздействието на песента „Фир
Фюр Фен“. Не бих искал да описвам това в подробности, защото е прекалено травматичен
спомен за всички, но той започваше да издава
звуци и да реагира по начин, по който не реа-
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гираше на нищо друго. След няколко последователни изпявания реакцията му ставаше все
по-силна, а погледът – все по-бистър и адекватен. Всъщност от цялото лечение, което
се провеждаше последователно в няколко от
най-известните столични болници, най-явен
резултат се виждаше именно от песните,
които тихо му пееше Гиргина, начело с „Фир
Фюр Фен“. И въпреки песимизма на лекарите,
той постепенно се възстанови напълно. Днес,
три години по-късно, няма и помен от това,
което беше тогава – слава на Бога! За всички
нас беше абсолютно безспорно, че песните от
Учителя му помогнаха изключително много
по необясним и чудодеен начин. Както, разбира се, и вярата и молитвите на всички близки
хора. Това за мен бе абсолютно поразително
доказателство за въздействието на тези песни и моят скептицизъм относно „простите
мелодийки“ бе разбит на пух и прах.
Вече няколко пъти съм присъствал на
концерти с музика от Учителя в зала „България“, в които е взимал участие и Националният филхармоничен хор. За мен бе особено
интересно да наблюдавам членовете на този
хор, много от които познавам лично, докато
изпълняват тази музика. Въздействието върху тях бе повече от осезаемо. По време на
първия концерт с този колектив, на който
присъствах, усетих една нова одухотвореност, едно ново усещане за сплотен колектив.
Доброта и благост в особено големи размери
по неведоми пътища буквално извираха от
изпълнителите. Бях чел в социалните мрежи
особено крайни изказвания, често дори преминаващи рамките на добрия тон, по много въпроси от един от членовете на този хор. Не
го познавам лично, но го наблюдавах с особено
любопитство. Видях, че дори и той се „предаде“ пред тази музика, вероятно без сам да го
знае. Пред очите ми беше живото доказателство как музиката на Учителя облагородява,
повдига и дава мекота в хората. За повечето
от изпълнителите това бе просто един про-
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фесионален ангажимент, възможно е дори някои да са подходили с предубеждение към него.
Но въпреки това тази музика успя с любов да
подсили доброто и благородното в тях. Или
поне това бяха моите усещания на внимателно наблюдаващ отстрани.
През юни 2015 г. се състоя и първият в
афиша на Държавна опера – Русе концерт с музика от Учителя. Освен вокалните изпълнения
на Гиргина Гиргинова, участваха и инструменталисти от оркестъра. От тях единствено
виолистката бе последователка на Учителя,
което ние дотогава дори не знаехме, въпреки
че толкова години работим заедно. Много впечатляващо бе въздействието на тази музика
и върху инструменталистите, и върху публиката. В залата далеч нямаше само членове на
Братството – там се оказаха както някои
наши колеги певци, така и членове на администрацията на Операта, при всички случаи
нямащи никакво отношение нито към словото, нито към музиката на Учителя дотогава.
След концерта всички те бяха като не на себе
си. Някои се чувстваха длъжни да поздравят
мен като съпруг на солистката и аз повече от
ясно усетих и видях въздействието, което
беше оказала върху тях тази музика през последния един час. Те сякаш се бяха пренесли в
друг свят, а някои от тях направо ме питаха:
„Ама Петър Дънов бил и композитор? Много
красива музика е написал! Възхитително!“.
Тук може би е моментът да опиша и моите впечатления от музиката на Учителя и
въздействието, което тя е оказала върху мен
– но не когато видях сборника с песни преди
повече от 10 години, а когато по-късно чух
истински, живи изпълнения. Първата песен,
която чух през 2006 година, беше „Нева Санзу“. Чисто професионално бях изненадан от
огромния диапазон на песента и се чувствах
като пренесен в отдавана отминало време.
Определено това бе нещо ново и неочаквано
за мен като впечатление. През следващата,
2007 година, бях на Езерата на Рила по време
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на Лятната духовна школа. Наблюдавайки голямата Паневритмия отгоре, от склона, по
който се осъществява изкачването към ез.
„Окото“, и слушайки музиката, която се носеше от нея, особено силно се запечата в мен
фразата „Кажи ми, кажи ми, кажи ми сладки
думи две“, както и цялостната мистична атмосфера на това събитие.
Навярно следващите ми по-силни впечатления датират чак от ноември 2012 година и грандиозният концерт в зала 1 на НДК,
озаглавен „Цветните лъчи на Светлината“,
както и особено много от концерта в ГХГ
„Борис Георгиев” в гр. Варна, състоял се на
16. 06. 2013 г. Въпреки че концертът в НДК
беше безспорно явление и може би най-масовата проява от такъв характер, за мен концертът в Галерията във Варна с по-камерния си
характер бе несравнимо по-дълбоко и интимно преживяване. Ако трябва да формулирам
какво е за мен музиката на Учителя, то бих
казал, че тя е нещо, което ме хармонизира, настройва ме позитивно и премахва тревогите
от вътрешния ми мир. Усещането ми е, че се
„обливам със слънчева вода“ под въздействието на тази музика. Че това е нещо, което се
„разлива“ върху цялата ми същност и ми носи
усещане за пречистване и обновление. Тази музика спомага да изчезне у мен всяко желание да
съдя хората. Разбира се, възприятието много
зависи от това какъв е аранжиментът, какъв
е изпълнителят, донякъде и каква е аудиторията и т.н.
Тук вече може би навлизам в друга тема,
но бидейки и аз певец по професия, бих искал
да спомена някои от изискванията, които
според мен са важни за изпълнителя на тази
музика. За да успее да упражни тя въздействието си, много е важно изпълнителят всеки
път да може да постига духовна дълбочина,
пълна концентрация и медитативно внушение, за да се избегне опасността изпълнението
да стане механично или автоматично. Много
е важно да се избяга от повърхностното и да
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се премине в дълбините на истинското и абсолютното. Професионализмът безспорно е
необходим, но той често предполага една автоматизация, както и добро, сигурно и безпроблемно „свършване на работата“, докато
в тази музика това необходимо условие не е
достатъчно. Също така, според мен, за постигането на необходимата атмосфера не би
трябвало да се ръкопляска след всяко изпълнение.
Съпровождайки Гиргина Гиргинова на
много от концертите с музика на Петър Дънов, вече съм се запознал добре с много от песните и съм имал възможност да видя ефекта от тях на много и най-различни места и
сцени. Видях въздействието им на най-големите сцени в България като зала 1 на НДК и
зала „България“ в София; видях въздействието им и на големи сцени в други градове като
Пловдив, Варна, Русе, Видин, Велико Търново,
Ямбол. Виждал съм ефекта от тази музика и в далеч по-малки и камерни зали в много от изброените градове. Не съм противник
на изпълненията в големи зали и смятам, че
това много допринася за популяризирането
на музиката на Учителя, но съм на мнение, че
ефектът от камерното изпълнение в камерно
пространство е несравнимо по-голям.
Бях свидетел и на въздействието на
тази музика в чужбина – във Виена, където и аз взех участие в един концерт в края
на 2013 година. В залата тогава имаше много австрийци, които не бяха наясно какво ще
чуят. Вероятно ги беше привлякло това, че
в програмата имаше и произведения от Бах и
Моцарт, а може би и свободният вход. Бяха
изключително впечатлени от музиката на
Учителя и след концерта чакаха на опашка за
да ни поздравят и да научат повече каква е
тази музика и кой е Петър Дънов.
Съвсем друго е въздействието на концертите, осъществени сред природата, като
тези на Рила, както и на други места като
поляната за Паневритмия в Симеоново, тази
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край Перник, в Южния парк в София и т.н.
Но това също е друга тема. Щастлив съм,
че нещата се стекоха така, че се запознах с
тази музика и че имам възможност често да
я слушам и да се ползвам от благотворното 
влияние.
Основната цел на текста ми бе да покажа, че музиката на Учителя Петър Дънов
въздейства и влияе не само на неговите последователи. Тя въздейства на всички, а каква е
причината за това въздействие – вероятно
тепърва ще бъде плод на научни изследвания.
Тази музика повдига, влияе ползотворно на душевния мир, на емоционалното състояние, на
здравословното състояние; тя има силно положителен цялостен ефект върху хармоничното развитие на личността.
Въпреки че между двете на пръв поглед
няма нищо общо, другата музика, която ми
влияе по подобен начин, е тази на Йохан Себастиан Бах. Всъщност музиката на Бах ми
напомня по нещо и на словото на Учителя –
необяснимо съвършена подредба, подчинена
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сякаш на висш космически разум. Всеки тон
си е на мястото така, както на обсипаното
със звезди небе всяка звезда е на мястото си.
Да не забравяме и последните думи на умиращия Бах, които показват колко духовен е
бил той: „Не плачете за мен, защото отивам
там, където е родена музиката“.
Влиянието на музиката на Учителя
и положителното  въздействие върху личността за мен вече са един неоспорим факт.
Препоръчвам на всички, които досега не са се
убедили в това от личен опит, да пробват.
Например усетя ли някакво неразположение
в последно време, „контрирам“ го, слушайки
(или пеейки си) „Цветята цъфтяха“.
Смятам, че музиката на Учителя Петър Дънов е едно от основните направления,
чрез които той заема много достойно и ярко
своето място в културното пространство
на България. Препоръчвам на всички, които
досега не са го направили, да се убедят от личен опит в невероятното и необяснимо въздействие на тази музика.
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МЯСТОТО НА МУЗИКАТА ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И УЧЕНИЕТО
НА ПЕТЪР ДЪНОВ
Божидар Симов

П

оради невъзможността на автора да присъства, имам честта
и удоволствието да представя
пред уважаемата аудитория неговото първо
по рода си цялостно изследване на музикалното
творчество на Учителя Петър Дънов. Божидар
Симов е млад, но вече много опитен музикант,
отличен китарист с голяма концертна дейност
у нас и в чужбина. Завършил е Националната
музикална академия със специалност класическа китара, а по-късно – магистратура в Нов
български университет (Департамент „Музика”, Програма „Музикално майсторство”). Книгата, която ви представям сега, е дипломната
работа, с която през 2012 г. Божидар е защитил
магистърската си степен.
Божидар има дългогодишна практика в изпълнението, солово и ансамблово, на музиката
на Учителя. Съпричастността към учението и
музиката на Петър Дънов е традиционна за неговото семейство. Майка му, цигуларката Йоана Стратева, е един от водещите музиканти
на Бялото Братство в България; нейният брат
Георги Стратев е композитор, който прави
прекрасни камерни и симфонични разработки на
музиката на Петър Дънов. Божидар е закърмен
с идеите и музиката на Учителя и това, наред
с професионалната му подготовка като музикант, му е дало възможност да вникне дълбоко в
темата на своето изследване. Забележително
е, че Божидар Симов успява да подходи синтетично към музиката на Учителя, разглеждайки
я както в светлината на неговото учение, от
което тя е същностна част, така и от гледище на музикалната теория. При това духовното учение е представено не само в порядъка

на въведение към изследването на музиката –
Божидар се спира изключително задълбочено и
проницателно върху учението, стигайки до важни заключения. Така че представяният труд е
принос не само в изследването на музиката на
Учителя, но и в осмислянето на неговото слово,
на неговата философия, на неговото духовно
послание.
Прави впечатление и това, че Божидар
е имал смелостта да въведе в системата на
университетското образование темата за културното наследството на Петър Дънов. Направил го е по много подходящ начин – без да
крие личната си съпричастност към делото на
Учителя, но и без да подчертава с емоционална
приповдигнатост преклонението си пред него,
както е обичайно в текстове, предназначени
за четене от последователи и симпатизанти
на Бялото Братство. Тук искам да вметна, че
поради насочеността на изложението към академичните кръгове в него не се използва прозвището Учителя, нито духовното име Беинса
Дуно, а само светското име Петър Дънов (въпреки че самият Учител е предпочитал да не го
наричат така).
Ходът на изследването е от общото към
частното: авторът представя последователно Учителя, неговото учение, мястото на музиката в него и накрая – самата музика.
За това представяне съм подбрал предимно откъси, които особено ярко показват
широкия, синтетичен поглед на автора към разглежданите въпроси. Бих се радвал да покажа и
неговата нова и плодотворна методология на
музикалния анализ, съчетаваща философския и
музикално-теоретичния подход, но за съжале-
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ние ограниченото време не ми позволява да обхвана огромния кръг от теми, осветлени в този
изключително съдържателен труд. Ще се спра
(и то накратко) само върху философските втора и трета глава, в които авторът показва забележителна широта и проникновение и които
са безкрайно интересни за мен – надявам се, и за
слушателите, – а кулминационната четвърта
глава ще остане предмет на друго разглеждане.
Надявам се самият автор да я представи при
подходящ случай.

УВОД
Интересът ми към тази тема се дължи на две причини. Първата е музикалното
наследство на Петър Дънов. В България и
света той е най-известен с окултната си
философия и малко хора са запознати със
създаденото от него специфично музикално
творчество. Наричам го специфично, защото
по изключителен начин той успява да вплете
философските идеи в музиката и я превръща
в един от главните методи за работа в учението си. Ще се опитам да направя за първи
път цялостна характеристика на музикалното творчество на Петър Дънов, тъй като
до този момент не са известни публикации
от този тип. Съществуват немалко книги
върху музиката, но те са главно тематично
подредени мисли, извадени от неговите беседи и лекции.
Втората и не по-малко важна причина
е личният ми интерес към философията и
учението на Петър Дънов. Запознавайки се
с тази литература, забелязах и особеното
му отношение към музиката. „От най-ранни
години той проявява голяма обич към музиката. Още като ученик свири на цигулка, с която не се разделя през целия си живот. Музиката остава любимото му изкуство” (2; стр.
26) – казват най-близките му последователи. Той говори много за изкуството изобщо,
но представя същността на музиката като
обективна проява на духовният свят, което
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я прави практически приложима във всички
аспекти на неговото учение. Именно тази
особена (окултна) страна на музиката, която Петър Дънов изразява, предизвиква моя
интерес.
Предвид тези две причини, породили интереса ми към настоящата тема, целта ми
е да обхвана цялостно всички фактори около
философията и учението на Петър Дънов,
като ги синтезирам в кратка и същевременно ясно структурирана форма, с помощта на
която да се осъществи едно адекватно изследване на музиката в контекста на неговите идеи. (...)
Считам, че темата е актуална, поради
все по-големия интерес към учението и философията на Петър Дънов, а също така е и
оригинална поради твърде малкото научни изследвания в тази насока. Всичко това ми дава
изключителната възможност да бъда първият изследовател в тази област.
Дипломната работа съдържа четири дяла:
I.
II.
III.
учението
IV.

Биографични данни
Философията и учението
Музиката във философията и
Музикално творчество

Първа глава представя кратка биография, базирана на общи фактологически и исторически данни. Целта е да се създаде едно общо
впечатление за личността Петър Дънов.
Втора глава разглежда както същността, така и обуславящите фактори на
учението и философията на Петър Дънов.
В нея се прави синтез на информацията относно съществуващата литература, тематичната подредба, историческите данни за възникването на учението, строежа
и структурата на философската система,
основите и същността на философията и
учението.

Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов
Трета глава разглежда музиката в
контекста на философията и учението на
Петър Дънов. Посочени са цитати, направени са изследвания и са изведени заключения относно: отношението на Петър Дънов
към музикалните стилове и изкуството;
музикалната същност; музикалните принципи и прояви в контекста на учението и
философията. В последния параграф на този
дял е разгледана музиката като един от
главните методи за работа в учението на
Петър Дънов.
Четвърта глава е посветена на музикалното творчество на Петър Дънов. В нея
са представени: обща информация за музикалното творчество; главните фактори, обуславящи целия творчески процес и мотивация;
използваните музикални и текстови похвати;
стилизацията на творчеството. В последния
параграф е осъществен музикално смислов
анализ на произведението Паневритмия, където може да се наблюдава как музиката и
философията влизат в симбиоза или как разгледаните във втората и третата глава философски идеи на Петър Дънов се съчетават
практически.
Най-важната глава в дипломната работа е четвъртата. Докато в трета глава аз
изследвам мястото на музиката, в четвърта глава го представям практически, което
се вижда най-добре в анализа на избраното от
мен произведение Паневритмия. В него Петър
Дънов въплъщава философията и учението
си по един изключителен начин посредством
синкретичната връзка на музика, слово и движение. Предвид спецификата на това музикално творчество е необходимо да се използва особен вид похват за анализиране, който да
съчетае философската идея, закодирана в лириката, с мелодичната линия. От своя страна, този анализ трябва да цели разкриване на
вътрешните и скрити взаимовръзки между
отделните елементи и да разпознае строежа
и структурата на произведението.

Божидар Симов

Из 2. глава –

ФИЛОСОФИЯТА И
УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР
ДЪНОВ
В началото на тази глава Божидар Симов
разяснява причините за единството и многообразието на различните философски системи и
учения. Причината за сходството между повечето духовни учения е общата им цел – постигане на просветление; а разликите се дължат
на различните вътрешни и външни условия –
расови, национални и индивидуални особености,
обществено-исторически условия, развитие на
човешкото съзнание.
После Божидар Симов прави обзор и категоризация на книгите с беседи и лекции на
Петър Дънов. Разглежда и философско-литературната структура на неговото слово. Дефинира четири похвата, схващането на които
помага да приведем разнородната и понякога
парадоксална словесност на Учителя в една
разбрана логическа система: 1. Терминологични
особености; 2. Алегория; 3. Символика; 4. Илюстрация. Този подход на Божидар към изследването на беседите – негов оригинален принос
– може да ни помогне да вникнем по-дълбоко в
Словото.
В подглава 2.4. – Същност на философията и учението – авторът се опитва да създаде
едно общо впечатление за учението, неговата
специфика и методите за работа. Той обяснява
някои основни понятия в учението: Духовна,
окултна школа, Бяло Братство, Братя и сестри, Учител, Ученик, Вегетарианец, Посрещане
на изгрева на Слънцето, Напреднали същества,
Окултизъм, Беинса Дуно и др.
2.4.2. Главната идея в учението
Главната идея в учението е така нареченият „естествен ход на еволюцията” – под
тази фраза Петър Дънов разбира живота в
неговата същност. Много учения приемат
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теорията, че някога Цялото се е разделило на
части. Физиците твърдят, че всичко е произлязло от „Големия взрив”. Защо е имало взрив
и защо Цялото е трябвало да се раздели на части са въпроси, занимаващи много философски
системи. Петър Дънов обяснява, че Духът,
отделяйки се от Бога, започва в най-ниската
форма на живот – минерал. Работейки върху
неговото съзнание, природата го принуждава
да се развива и той преминава в по-развита
форма на живот – растение. Следва животно
и накрая – човек.
Според философията му човекът е крайният предел на усъвършенстване във физическия (материален) свят, но не и реалният
край. Реален край или смърт на човека не съществува. Теорията е такава, че има начало,
но няма край. За начало на съществуването
се посочва отделянето на Духа. Щом Духът
се отдели, започва еволюцията. Постепенно
Духът еволюира в по-развита форма и когато
достигне човешка форма, започва да създава
друг вид тяло, което не е от физически характер – духовно тяло. То е следващата стъпка
на еволюция, която преминава от физическия
в духовния свят. Именно тук неговото учение се намесва, подготвяйки съзнанието за
следващия етап на развитие – духовното тяло
на човека.
Петър Дънов учи, че както във физическото тяло на човек има сърце, мозък и мускули, така и в духовното тяло има същите
органи и човек трябва да овладее органите
си със съзнанието си, да разбере тяхното
устройство и да ги пресъздаде в духовното
тяло. Физическото тяло се получава даром,
докато духовното тяло се съгражда индивидуално посредством съзнанието на индивида и
е признак, че той е готов да влезе в следващия
етап на еволюцията.
Според учението над нашия човешки
свят съществуват много други, по-развити
светове, невидими за нашето око. В тези
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светове живеят невидимите същества или
напредналите същества, които са обединени
в „Бяло Братство”. Бяло, защото следват
една идея, един принцип и всички имат Един
Баща.
…Истинското постижение се заключава във връзката, която човек прави с всички
ония благородни, възвишени същества, които
работят в научните общества. Той непременно
ще почерпи нещо от тях. Ето защо, когато някой казва, че е член на Всемирното Бяло Братство, той трябва да си зададе въпроса какво
представлява това Братство и какво ще ползва от него. Бялото Братство съществува от
незапомнени времена. То съществува откакто
Вселената съществува. Бялото Братство е
взело участие още при създаването на света,
на целия Космос. Всеки член от това Братство
е проява на Бога. (52; 105-6)
(.....)
2.4.3. Цели на учението
Главната цел на учението е да освободи
човешката душа от заблудата, невежеството и робството, придобити от неправилното разбиране на природните закони. В еволюцията на човека влизат в действие както
положителните, така и отрицателните сили
– едните дават условията за растеж, другите – за каляване. Петър Дънов казва, че както природните стихии каляват растенията,
така отрицателните сили действат върху
душата, като я подлагат на много изпитания. Тези изпитания често са неправилно интерпретирани и човешкото съзнание се принуждава да търси спасение другаде. Така се
поражда грехът и последствията от него.
Историята на Йов1 от Стария завет е добър
пример, показващ целите и методите на положителните и отрицателните сили. От нея
става ясно, че трябва да приемаме еднакво и
страданията, и радостите. Това е тема, силно засягана в беседите и изразяваща накратко
1 Библия, Стария завет, придворна печатница София,
1924 г. стр. 501.

Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов
пътя на психическото усъвършенстване. Петър Дънов е посветил песен2 именно на този
проблем.
(.....)
2.4.4. Окултна наука
Под окултна наука се разбира научно
изградена система за вътрешните взаимовръзки между материалния и нематериалния (невидимия) свят. Официалната наука не
приема окултната като част от нея поради
ред причини, от които най-изпъкваща е невъзможността от обективна доказателствена
аргументация. Окултната наука е наука на
опита – казва Петър Дънов. Още казва: „От
окултно гледище, когато един Учител разглежда някакъв елемент, той обръща внимание на
материята, от която е създаден, на частите на тази материя, както и на различието
между неговата материя и тази на същия елемент, но в разните организми. Например той
намира разлика между златото в неорганичния и в органичния свят. По аналогия на това
се изтъква разлика в материята на човешкия
мозък у разните индивиди. Следователно хората се различават както по качествата на
материята, от която е образуван техният
мозък, тъй и по качеството и количеството
на силите, които функционират в областта
на този мозък. Окултната наука определя още
и причините, поради които известни добродетели са развити повече или по-малко в дадени
хора. Тя казва: „Добър човек е онзи, който има
повече връзки с напреднали и възвишени същества“. Значи по-голямото или по-малкото съприкосновение с висшите същества, броят на
допирните точки с тях определя степента на
човешката доброта. Когато дойдем до онези
велики същества, които имат допирни точки
направо с Бога, за тях казваме, че те почти са
завършили своето развитие на Земята. Те влизат вече в плана на една по-висока еволюция
от тази на Земята”. (53; 253)
2 Песента се казва „Радост и скръб”.

Божидар Симов

В книгата си „Науките на първата човешка раса” Николай Дойнов3 говори за съществуването на научни системи преди
потопа. Едни от тях са астрологията и астрономията: „Четвъртият от тези Велики
Учители е бил СААБЕЙ-БЕН-ААДЕС, който
между многото знания и мъдрост дал на човешкия род науките за Звездния мир – астрономията и астрологията. Оттогава хилядолетия наред, та чак до 17-и век от нашата ера, тези две
науки са вървели ръка за ръка и са се изучавали
заедно. Изтичането на сили от Небесните образувания, за които споменахме вече, тяхното
естество, смисъл и ефект върху Земята и живота на нея, и по-специално върху човека, е било
много ясно и подробно изучавано от учениците
на Саабей в Школата, която той е основал”.
(18; 30)
Елена Блаватска в своя „Езотеричен
речник” дава следното обяснение на окултизма: „Сборно понятие за науки, имащи за цел
да разкрият тайните на природата – физически, психически, ментални и духовни, наричани херметични и езотерични науки. На Запад
като окултна наука може да бъде определена
Кабалата; на Изток – мистиката, магията и
философията на Йога”. (22; 478)
Като пример за окултна наука може да
се вземе връзката между цветовете и тоновете. Според Петър Дънов натуралният мажор от до е свързан с цветовете на дъгата по
следния начин:
zz ДО отговаря на червено;
zz РЕ – оранжево;
zz МИ – жълто;
zz ФА – зелено;
zz СОЛ – светло синьо;
zz ЛА – тъмно синьо;
zz СИ – аметистово или виолетово.
3 Един от напредналите ученици в Школата на
Учителя, изтъкнат астролог.
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Също така се прави връзка между отделните органи и тоновете, планетите и тоновете,
отделните видове растения и тоновете и т.н.
Влиянията на планетите, съзвездията и зодиака
върху живота на човек е също един типичен пример за дял на окултната наука. Астрологията,
макар и непризната официално за наука, е позната на човечеството от незапомнени времена.
В беседите и лекциите много често се
срещат понятията окултна наука, окултна
медицина, окултна музика, окултно гледище и
други производни на думата окултно. Всички
тези словосъчетания трябва да се разбират
като насочващи съзнанието към едни вътрешни взаимовръзки и отношения на явленията в природата и човека.

Някой казва: „Защо трябва да се моля?“
Молитвата е необходима, защото тогава човек отправя ума си към Бога, за да възприеме
нещо от Него. В този смисъл молитвата представлява отварянето на цветовете за слънчевата светлина и топлина. Казвам: искате ли
да се развивате, постоянно дръжте в ума си
мисълта за Бога като единствено място, като
единствен фокус, където се събират съзнанията на всички разумни същества. Какво мислят
хората – не се занимавайте с това. Дръжте
мисълта си към тази единствена посока, откъдето идват светлината и топлината на вашия
живот. Отклоните ли ума си от това място,
вие загубвате пътя си и оставате в тъмнина.”
(54; 135)

2.4.5. Методи за работа в учението
Основните методи за работа в учението са следните:

Музиката у вас ще бъде едно средство, за
да изразите вашите чувства, а чувствата ще
бъдат една форма, за да изразите разумния си
стремеж към Бога. Затова всички религии започват обредите си с песни. Отнемете песните на хората в света и те няма да се женят.
С песните се движи колелото на живота. Песента е пђрата; спре ли пђрата, и колелото се
спира. Когато хората са съгрешили, те са престанали да пеят. (7; 8)

1. Молитва;
2. Музика;
3. Упражнения.
Тези три главни метода за работа се свързват с ума, сърцето и волята на човека, като, от
своя страна, отговарят на трите закона Любов,
Мъдрост и Истина. Любовта се свързва с музиката (сърце), Мъдростта – с молитвата (ум),
а Истината – с движението (воля). Така човек,
който работи върху сърцето, ума и волята, се
развива правилно в пътя на еволюцията. Освен
тези методи за работа има и много други, но те
са твърде специфични и конкретни и, от своя
страна, се основават на тази триада. В последния параграф „Методи” на трета глава „Музиката във философията и учението” е представен в
дълбочина вторият метод за работа. Там може
ясно да се види как Петър Дънов използва музиката като метод за работа. По тази причина тук
не се задълбочавам в представяне и изследване на
методите за работа, а представям три кратки
цитата, които илюстрират идеите, вложени
от него в тези понятия.
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Всичко в живота зависи от гимнастическите упражнения. Ако ти не си гимнастик в
живота си, ти не си човек. Не е въпрос само за
външните упражнения, но ако ти не знаеш как
да движиш мозъка, сърцето и волята си, нищо
не можеш да постигнеш. (55; 501)
Из 3. глава –

МУЗИКАТА ВЪВ
ФИЛОСОФИЯТА И
УЧЕНИЕТО
Когато Природата се обновява, птичките пеят.
В началото на всяка Божествена култура хората пеят.

Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов
Когато светът се пресъздава, Ангелите пеят. (1; 5)
Ние разбираме музиката в малко по-друг
смисъл. Аз говоря за съзнателната музика, не
за статичната. Вече излизаме от областта на
механичната музика и влизаме в органичната,
която постоянно се изменя.
В новата органична музика първо ще
внесете хармония в мислите, чувствата и
постъпките си. Тогава, като певци, ще имате
отзвук – от Невидимия свят ще ви дойдат на
помощ.
Вие не можете да бъдете музикални, ако
мисълта ви не е музикална, ако чувствата ви не
са музикални, ако постъпките ви не са музикални и ако музикално не гледате на всичко, което
става в света. Ние живеем и се движим в Бога
и в това движение има хармония.
Песента не само трябва да има глас, но в
нейните тонове трябва да се вложи съдържание и смисъл. За да може да пее или свири, човек
трябва да има някаква идея, някакъв дълбок вътрешен подтик. Без идея няма песен.
Музиката внася в душата на човека широта, в Духа – сила и мощ, в сърцето – мекота и топлина, а в ума – светлина и свобода.
(1; 11)
3.1. Езотеричните разбирания за музиката
В тази подглава с помощта на богат фактологичен материал Божидар Симов разкрива,
че музиката е една от проявите на човешкия
дух; показва свещеното отношение към музиката в древните култури. С огромно съжаление
съкращавам този изключително интересен и съдържателен дял от работата поради недостиг
на време.
От подглава 3.2. Петър Дънов за музикалните стилове ще приведа част от думите
на Учителя за окултната музика, които е подбрал Божидар:

Божидар Симов

3.2.1. Окултна музика
Имайте предвид, че окултната музика
много мъчно се поддава на изучаване. Изисква
се остър слух, съсредоточено внимание; после,
човек трябва да се освободи от всички традиции. Сегашната музика е предговор на окултната музика. Тъй, както се е развила технически обикновената музика, тя е приготвителна
стъпка към окултната музика. Във всичката
светска музика има два момента. Тя всякога
е незавършена – в нея има един момент на радост, вторият на скръб; един на разрушение,
вторият на съграждане. (...) Ние разбираме музиката в малко по-друг смисъл. Някои хора разделят музиката на светска и духовна. Аз я разделям на музика възходяща и музика низходяща.
Първата е, която разширява, а низходящата е
светска музика, където има тия два момента.
Но и едната, и другата са потребни, те се допълнят.
(...) Щом пееш по окултен начин, гдето
запееш, веднага настава тишина. Един човек,
който пее окултно, то е заразително, ти не
може да се избавиш, у тебе се заражда едно желание да слушаш, ще зарежеш работата си и ще
кажеш: „Отлично пее!“. Туй, което пее, той го
преживява и с ума, и със сърцето си, и с душата
си. В ума и сърцето влизат сили, цялото битие
пее, взима участие, то не може да се изрази с
думи. И в народа има някои, даже прости хора,
които пеят окултно.
…Не е важно само да пееш, но дали можеш
да произведеш резултат. Ако действаш върху
съзнанието на скъперника, твоята музика е окултна, Божествена, и с нея можеш да работиш.
(42; 63-78)
(...) Като изучавате окултната музика,
вие ще пеете; това е един начин за подмладяване. Под „музика“ подразбирам музика и в мисли,
и в желания. Да внесем тази хармония вътре в
себе си и да чувстваме, че в нас и в сърцето ни, и
в ума ни нещо тихо пее, като че някъде дълбоко
слушаме тази хармония. Туй е състояние, което
ще успокои сърцето ни и ума ни и ще даде ново
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направление на нашата мисъл. Вие казвате:
„Господ ще изпрати своя Дух и Той ще направи
това, онова“. Хубаво, но като започне Господ да
го прави, ние казваме: „Господи, не може ли по
друг начин да се направи?“. Ние имаме известни особени понятия за нещата и по някой път
сме в състояние да дадем съвет на Господа как
трябваше да направи света. Сега, онези, които
са създали музиката, са били много умни хора.
Музиката е една дълбока сфера на Битието.
Тези хора са разбирали Божествените закони и
са изразили туй велико творчество в музиката.
Тия закони не може да се изменят. Ако се намалят вибрациите на тоновете в музиката, ще
имаме един вид музика; ако се повишат вибрациите на тоновете в музиката, ще имаме друг
вид музика. Музиката се изразява според чувствата. Религиозните хора са взели музиката
за израз на техните религиозни чувства. Онези,
които искат да изразят своите световни чувства, са приложили музиката за световна цел.
Всеки е използвал музиката за своята цел. Обаче окултната музика има за цел облагородяване
и възпитание на човека. (42; 81-96)
3.3. Музиката във философията и учението на Петър Дънов
Мястото на музиката в учението и
философията на Петър Дънов не се налага да
бъде търсено. За разлика от същността на
учението, която трябва да се изследва особено задълбочено, докато се добие цялостна
и реалистична представа, музиката е представена директно, точно и ясно: „Музиката е
душата на Любовта. Тя е родена от Любовта в
Божествения свят. Тя представя най-красивото в света, което може да бъде достигнато от
хората”. (7; 12) Но същността на музиката е
отделна наука и философия. В нейните дълбини може да се открие цял един нов свят.
Музикалната същност, макар по съдържание близка до древните разбирания и не особено различаваща се по форма от днешните
философски определения, приема друг смисъл в
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контекста на философията на Петър Дънов.
Той  отрежда особено важно и значимо място в живота на човека, като я прилага практически в своето учение и я прави един от
най-съществените методи за работа. (...)
3.3.2. Музикалните принципи и учението.
Според духовното учение музикалните
принципи могат с успех да се пренесат в живота. За да се разбере учението по-ясно, Петър Дънов използва илюстрацията на даден
музикален принцип с неговия еквивалент от
живота. Главната идея за естествения ход на
еволюцията той представя по следния начин:
„Dur е движение, moll - почивка. Когато слизат
от невидимия свят, възвишените същества носят Божиите блага на хората, на всички живи
същества, за да работят с тях. Като дадат
всичко, което носят, те влизат в минорните
гами и пожелават да се върнат назад, отново
да се обогатят. В този смисъл мажорната гама
е свързана с еволюцията на човека, а минорната – с инволюцията. Когато го навинтват на
спиралата, човек пее мажор, а когато го отвинтват, той пее минор.
Геометрично представена, мажорната
музика е изпъкнала дъга, а минорната – вдлъбната. Dur приема нещата, a moll ги предава. Раждането е dur, мажорно движение, а смъртта е
moll движение”. (7; 155)
За да се илюстрира идеята за Бог, може
да се направи следният паралел: Бог се оприличава на струна, която някога е затрептяла и
образувала първия тон – Основния тон. Тази
струна има амплитуда, честота на трептене
и заедно със своите части образува обертонове. Амплитудата се свързва с дуалността –
поляритета. Така мажорът е положителният
заряд, а минорът е отрицателният – двете
части на синусоидалната вълна. От физиката се знае, че когато опънем струна, тя има
стремеж да се върне в състоянието, в което
първоначално е била, но този стремеж е тол-
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кова силен, че я отделя на същото разстояние
в обратна посока. Така: „Dur е възходяща гама,
която излиза от центъра и отива към периферията. Движението moll е низходящо, то отива от периферията към центъра”. (7; 154)
Честотата на трептене на самата
струна ние наричаме основен тон, или, както
Петър Дънов би се изразил, Бог. Освен с цялата си маса, струната трепти и със своите части, така и най-малката част от тази
струна придобива свой тон, или Аз. Кратните на 2 на струната ни дават винаги октавово повторение на основния тон и ако продължим тези кратни до края (за който се казва,
че няма такъв) ние пак ще получим едно октавово повторение на основния тон и идеята,
че: „Бог изпълва всичко, изпълва цялото Битие,
всички светове, всички слънчеви системи и все
пак остава непроявен. И в цялата вечност Той
не може напълно да се прояви. В нея няма всички форми, чрез които Той би могъл напълно да
се прояви” (44; 36) няма да звучи твърде абстрактно.
Вечният живот – една от основните
идеи в духовните учения, както и в учението
на Петър Дънов, може да бъде илюстриран
с помощта на музикалните закони. Според
физиката, ако струната няма никакво триене, тя би трептяла безкрайно, обаче самата
струна има триене в съставните си елементи. Тези елементи може да се представят
като отделни Азове (основни тонове сами по
себе си) и в триенето си с основния Аз (цялата маса на струната) принуждават струната да заеме първоначалното си състояние на
покой, т.е. да изгуби движението, което, от
своя страна, се свързва със самият живот.
Това триене според учението на Петър Дънов
е страданието. Казано на окултен език, който той ползва, човек страда, защото не е в
хармония с Цялото. „Страданието е процес за
смекчаване на човешкото сърце.” (24;19) И теорията за вечния живот в повечето духовни
учения е такава, че ако човек спре да се „тър-
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ка” с цялото, или да страда (да е в дисонанс
с основния тон), той ще се слее с него и ще
трептят безкрай. Следователно, за да придобием вечния живот, ние трябва да станем
едно с Бога и да не предизвикваме триене (дисонанс). Казано на езика на музиката, трябва
да приемем, че сме в даден лад, който има тонален център с основен тон.
Ладът, „системата от група тонове,
поставени в определено съотношение, в резултат на което някои от тоновете придобиват
значение на устойчиви, а други – на неустойчиви”(23;115), може да се представи чрез Слънчевата система, където Слънцето е тониката. Петър Дънов казва: „Някои питат какво
нещо е музиката. Аз казвам така: ДО представя Слънцето, РЕ представя Меркурий, МИ
представя Венера, ФА представя Месечината
и Земята, СОЛ представя Марс, ЛА представя
Юпитер и СИ – Сатурн.” (7;32) Ако се разгледат характерите на тези планети от астрологична гледна точка, би могло да се направи
интересен паралел с основните хармонически
функции – тоника (Слънце, Венера, Марс),
субдоминанта (Земя, Юпитер, Слънце) и доминанта (Марс, Сатурн, Меркурий).
В окултизма се прави връзка между седемте тона, седемте цвята, чакрите4 и органите в човешкия организъм. Също така всеки тон има известно направление в живота:
„Казано е, че животът е изкуство. И музиката

е изкуство. Следователно между музиката и
пътя на човешката душа в живота има известна аналогия. В този смисъл напрежението в живота отговаря на тона ДО, движението – на
тона РЕ, постижението – на тона МИ, придобиването – на тона ФА, цъфтенето – на тона
СОЛ, развитието – на тона ЛА, добруването
– на тона СИ. Това са фазите на живота, през
които минава човешката душа в своя възходящ
път”. (7;168) Петър Дънов дава гамата като
един „тест” за човешкия характер. Той каз-

4 Енергийни центрове, свързани с жлезите с вътрешна секреция.
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ва, че според тона от гамата (имайки предвид
натурален мажор от ДО), който не вземаш
правилно, намираш причината на проблема.

Хроматичната гама има 12 полутона.
Числото 12 се явява в нашия живот по мистериозен начин: има 12 месеца, 12 часа на
циферблата на часовника, Христос е имал
12 ученици, 12 зодиакални знака, 12 израелски
племена, 12 врати в Откровението на Йоан
и т.н. Дори може да представим единицата
като Цялото (хроматическата гама) и двойката като полярностите (мажор – минор) на
диатоничната гама.
Тоническото тризвучие ДО – МИ –
СОЛ, съдържащо точно 7 полутона, Петър
Дънов разглежда като „трите основни закона5”: „Сгъстяване – това е физическият свят,

това е яденето; разредяване – това е духовният свят; разширяване – това е умственият
свят. Можете ли да дадете един тон на сгъстяването? ДО е сгъстяване, МИ е разредяване, СОЛ е разширяване. Винаги разредяването и
разширяването образуват правилно сгъстяване на нещата, хармонично сгъстяване. Но ако
вземете ДО в музиката, то е за тялото, ако
вземете МИ, то е за сърцето, ако вземете СОЛ,
то е за ума. Аз говоря за ония звукове, които
са в законите, не в съвременната музика. Съвременната музика е сянка на реалността. Когато ти вземеш един тон в природата, ще почувстваш сила: ако вземеш ДО вярно, веднага
ще почувстваш сила в тялото, ако вземеш МИ
вярно, ще почувстваш приятно разположение
в сърцето си, ако вземеш СОЛ вярно, ще дойде
светлина в ума”. (7;17) За числото 7 намираме: 7 тона6, 7 цвята, 7 чакри, 7 дена в една
седмица, на всеки 7 години човек преминава
известен цикъл, на 7-ия ден Бог си почива от
сътворението на света.
5 „Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина”
- 19-а беседа от първата година на ООК, в която
Петър Дънов представя основата на своето учение, опираща се на трите главни принципа Любов,
Мъдрост и Истина.
6 В диатоничните ладове.
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Прави се интересна връзка между тоновете ФА и СИ и философските идеи в учението. Петър Дънов говори много за тоновете
изобщо и тяхното езотерично значение, но на
тези конкретни тонове обръща по-особено
внимание. Тонът ФА според него (а и не само)
е символ на материалния физически свят, отговаря на зеленият цвят и ако човек не може
да го пее чисто, значи има проблем в съответната насока. Тонът СИ отговаря на духовният свят, свързва се с виолетовия цвят и също
така има отношение към седмата чакра.
За мен винаги е представлявало интерес
защо първият диез е ФА и първият бемол е
СИ. Отговорът, който се намира в теорията
на музиката, е достатъчно изчерпателен, но
обхваща само практическата страна, а идейната не се разглежда. Изобщо в научните сфери идейната страна се засяга много бегло или
почти никак, като ненамираща пряко приложение. Учението на Петър Дънов дава главно
идейна насока за размисъл относно явленията
в света, като казва, че тя е най-важната и
от нея идва практическата, а не обратното,
както твърди науката.
Както казва Петър Дънов в една от
лекциите си относно тоновете, тонът ФА
не може да се понижи, защото става МИ,
а тонът СИ не може да се повиши, защото
става ДО. МИ се свързва с мъдростта и жълтия цвят; ДО се свързва с Любовта, Слънцето и червения цвят. Учението учи, че когато
човек достигне известен връх, преминава в
друга гама, а когато попадне в материята и
не работи във възходяща посока, той попада под въздействие на закона на мъдростта,
който налага строги правила. Тъй като няма
по-висока точка от Любовта, човек навлиза
в една от по-високите  гами и оттам започва нова степен на развитие. При материята
човек не може да слезе „по-надолу” и затова
бива ограничен и лишен от своята воля и
става роб на чужда (под закона на мъдростта
тук трябва да се разбира възпитателен ме-
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тод, в който се налагат строг режим и ограничения, докато се изправи съзнанието). Така
тонът ФА може единствено да се повиши,
а тонът СИ – да се понижи. Що се отнася
до подредбата: материалният свят е основата, от която започва развитието, тъй че
непременно първото повишение ще се извърши в тази област. Насочим ли вниманието
си към природата, ще видим, че при низшите
организми материалната облага заема първо
място – дали ще се изрази в стремеж към
храна, светлина или територия, изпъкваща е
тази отличителна страна. От положението
на духовния свят, като най-високата точка на развитие, разбира се, най-изпъкващо е
падението. Бемолът не символизира греха,
но падението, което преживява душата от
това възвишено място. Освен това се прави
връзка между бемолите и чувствата и диезите и мислите. Така първият бемол е израз на дадено чувство, което води след себе
си последствия (квартов кръг). (Вероятно е
възможно да се направи паралел между седемте знака и евентуалните седем следствия
на дадена причина, които след достигане на
седмото следствие започват този цикъл от
началото.)
Продължавайки в тази насока, може да
свържем всички елементи от нашия живот с
принципите, законите и правилата в музиката и да познаем, че: „Музиката е единственият Божествен метод, чрез който можем да разберем нещата най-лесно. Най-лесният начин, по
който можем да разберем Божествения път, е
музиката”. (7;435)
3.3.3. Музиката като Божествен метод
Един съществен фактор в учението на
Петър Дънов е, че той представя музиката
като Божествен метод за работа. От своя
страна, Божественото се постига с Любовта, а тя се проявява по най-добрия начин
чрез музика. Тук се образува тясна връзка
между Божественото, Любовта и музиката
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Под словосъчетанието Божествен метод трябва да се разбира най-чистото, найвъзвишеното, най-правилното, което е във
възможностите на човек. Петър Дънов казва:
„Музиката е един реален израз на Истината.
Без музика нищо не може да се постигне”. (7;7)
Следователно музиката е най-близкият и точен метод, чрез който човек може да постигне духовно просветление. В своето учение Петър Дънов изразява идеята, че докато човек
се опитва да ограничи музиката в известни
правила, природата вече е свършила тази работа. Седемте тона са взети от природата,
те са в основата на битието. Трептението
– преносителят на музикалното – е движение
в целия Космос. Ладовото тежнение е аналогично със Слънчевата система. „Музиката е
връзка, съединителна нишка между човешкия
и Божествения свят. Тя не принадлежи на физическия свят и не се създава от хората, тя
се отразява съобразно законите на невидимия
свят. Целият органически свят е създаден върху законите на музиката. Светът е една неизявена музика.” (7;9)
Любовта и Музиката се проявяват в
света по подобен начин. Никой не знае какво
е Любовта, никой не може да задържи Любовта. Тя идва и си отива, когато реши, изявява
се и отново се скрива. Музиката следва същия
принцип – тя идва, озарява, вдъхновява и си
отива. Никой не може да хване музиката и да
я задържи за себе си. Петър Дънов казва: „Сега
ние искаме да се прояви Любовта в света, но
без музиката не може да се прояви. Музиката е
музика на цялото, тя не принадлежи на едного.
Такова нещо е и Любовта, тя не принадлежи на
едного. Музиката е нещо Божествено. Ако при
пеенето или при свиренето умът на човека не
взима участие или ако и сърцето не взима участие, ако и душата не взима участие и най-после, ако и Духът не взима участие, ти никакъв
музикант не можеш да бъдеш!”. (7;205)
Непрекъснатото изявяване и скриване на
музиката следват един всеобщ принцип, кой-
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то се открива в Любовта и Божественото
проявление. Невъзможно е да се каже как Бог
се изявява в света, но определено може да се
сравни с проявлението на Любовта и музиката. В своето учение и философия Петър Дънов
прави следната връзка: Бог идва и си отива, но
винаги оставя нещо дълбоко в душата на човек. Както Бог се проявява посредством живите същества, така и музиката се проявява
посредством звуковете. Никой не знае откъде
ще дойде Божието благословение. Възможно е
да дойде от един просяк, от една мравка, от
една птичка, но ако ти обидиш просяка, стъпчеш мравката и хвърлиш камък по птичката,
ще попречиш на Неговото въздействие. Следователно, както учението има за цел да възпитава съзнанието на човека в една нравствена
култура, така и музиката с нейното „учение”
следва същия принцип. Усъвършенствайки се в
изкуството на музиката, ние се учим как да
предразположим Музите. Ако един човек не
може да взема чисто тоновете, няма чувство
за ритъм и не чува хармонията в тях, най-вероятно няма да бъде посетен от Музите. Така,
както ние предразполагаме Божието благословение с добри дела, вяра и смирение, Музите се
предразполагат от един работлив, отдаден и
талантлив музикант.
3.3.4. Връзката на музикалната същност и Любовта
Особено важно и необходимо е да се
обърне значително внимание на връзката,
която се прави между музиката и Любовта.
В учението на Петър Дънов Любовта се пише
с главна буква и има коренно различно значение
от общоприетото. Докато в света това е
дума за израз на известни емоционални състояния, възникващи в отношенията на хората,
в неговата философия тя е всеобщ принцип,
най-великата сила в света. От друга страна,
музиката заема същото първостепенно значение във философията и учението. Фактите,
че тя е метод за работа и че се прибягва до
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нея при обясненията на духовните закони, са
повече от достатъчни, за да се отбележи особеното  място в учението и философията.
Макар музиката да не се пише с главна буква,
нейното положение е първостепенно. Следният цитат, който не е единствен, илюстрира тясната връзка между музиката и Любовта в учението на Петър Дънов: „Музиката
подразбира проява на Любовта във физическия
свят. Без музика Любовта не може да се прояви
в този материален свят, защото в нея всичко
е отношения на хармониращи помежду си музикални тонове”. (7;20)
Съдържанието, с което Петър Дънов
изпълва думата Любов, предполага едно друго
ниво на съзнание, доста по-високо от обикновеното. Както видяхме в параграфа „Изкуството в контекста на философията и учението”, изкуството предполага придобиване
на необикновени неща, а в параграфа „Музиката – един от главните методи за работа в
учението на Петър Дънов” ще видим, че той
използва музиката като най-ясен и точен метод за развитие на съзнанието. Следователно, за да даде метод за постигане на Любовта,
той отново използва музиката. Свиренето,
пеенето и композирането са занаяти, които
всеки би могъл да научи. Всеки човек може
да научи умението да избира по-доброто за
себе си, но малцина са тези, които могат да
определят кое е добро [за всички], малцина са
истинските музиканти, в които музиката
живее. Често се казва, че човек може да се научи да обича. Ако обичта е научна система,
всеки може да я научи и приложи, но обичта
се диктува от Любовта по същия начин, както свиренето се диктува от музиката. Така
опознавайки музиката, човек най-естествено
се докосва и до Любовта.
3.4. Музиката – един от главните методи за работа в учението на Петър Дънов
Знаем от малкото книги за живота на
Питагор, че всеки желаещ да влезе в неговата
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школа е изпитван по три предмета – Астрономия, Геометрия и Музика. В една от беседите
си Петър Дънов казва: „... без музика не може
да бъдете ученици на Школата, туй трябва да
знаете. Едно условие: без музика не може да
бъдете ученици на Школата, и то тъй, доста
добри ученици. И първото нещо, първият изпит по музика ще дадем и там може да пропаднете. Първият изпит в Школата е музиката”.
(13;223) Цитатът е от беседата „Влияние на
музиката”, поместена в първия том на първата учебна година и изнесена на 22 юли 1922 г.
По-нататък продължава: „Сега, първо: вашето
наблюдение, което трябва да правите, е при взимането на гамата. Това упражнение ще правите
за две седмици всеки ден сутрин и вечер преди
да си лягате. Сутрин ще изпеете гамата по три
пъти. Наблюдения ще правите, не само тъй. Вие
искате да изучавате окултни науки, имате велики идеи да схващате силите на природата, но
ако не можете да схванете разликата между два
музикални тона, леките вибрации как ще схванете, ония велики сили, чиито тонове са по-високи? Как ще ги схванете тях?”. (13;223)
После Божидар Симов разкрива как музиката се използва за духовна работа в различни
насоки: като метод за справяне с кармата7;
за трансформиране на състоянията; като лечебно средство; като метод за обясняване на
учението; като метод за възпитание на съзнанието. Ще завърша своето представяне именно
с този момент от труда на Божидар, защото
в него се изтъква най-важната, от гледище на
пътя на ученика, роля на музиката.
3.4.5. Метод за възпитание на съзнанието
Най-важното качество на музиката е
нейното психическо въздействие върху разви7 „Карма (санскрит) Физически – действие,
метафизически – закон за въздаването; закон за
причините и следствията, или нравствената
причинност.” (22;334)
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тието на съзнанието. Усъвършенстването е
основна цел на всяко учение и тук тя е представена и чрез музика. „Ако не изучавате музиката, нищо не можете да постигнете. Всичките ви постижения без музика ще бъдат като
сняг, който един ден ще се стопи и нищо няма
да остане. Без музика животът е цвят, който
ще цъфне, няма да завърже и ще окапе. Без музика животът е едно зърно – ще го посееш, ще
изникне, после ще изсъхне и няма плод да даде.”
(7;5)
Музиката съчетава най-много фактори:
от една страна – умствени, от друга – влияе
върху чувствата, и от трета – усилва волята на човека. Тези три елемента – ум, сърце и
воля – Петър Дънов разглежда като Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина. Под
това име е изнесена 19-ата беседа от първата
година на ООК. „Истината в Царството Божие не търпи абсолютно никаква измама от какъвто и да е характер. …Бог изисква от всички ни да се учим, и то постоянно. … Любовта
дава живот. (13;242-3) Така той прави връзка
между трите основни закона и мажорното
тризвучие от ДО: „ДО е слизане, МИ е хоризонтално движение, а СОЛ е перпендикулярно
нагоре. Основният тон на Любовта е ДО, основният тон на Мъдростта е МИ, основният
тон на Истината е СОЛ”. (7;175)
Тази триединност на законите може да
бъде отнесена както към трите измерения на
нашия физически свят, така и към измеренията (условно казано) на духовния свят. Така
например нашето тяло има дълбочина, височина и ширина. Казва се обаче, че освен физическата материя с нейните закономерности,
ние сме съставени и от друг вид материя –
духовна. От своя страна, тя също притежава
дълбочина, височина и ширина, но за да бъдат
измерени тези характеристики, се налага да
се използват други мерни единици и методи.
(...) Учението на Петър Дънов дава мярка за
разпознаване на обектите от духовния свят:
Любов, Мъдрост и Истина.
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Поради голямата дълбочина, ширина и
височина на тази идея, тя е трудно достъпна
за възприемане и тук идва на помощ музиката: ДО – МИ – СОЛ – трите измерения на
лада. Петър Дънов казва, че щом пееш тези
три основни тона на живота, те по един вътрешен път влияят на съзнанието и спомагат за правилното сформиране на духовните
обекти. По този начин музиката със своите
обективни примери дава един паралел, едно
пряко отражение на нещата от духовния
свят и се превръща в най-близкия, най-добрия
и ползотворен метод за правилното възпитание на човешкото съзнание в пътя на еволюцията.
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Когато природата се подновява, птичките пеят.
В началото на всяка Божествена култура човеците пеят.
Когато светът се пресъздава, ангелите пеят.
(Из най-старата книга на света)

М

узиката е универсален език.
Казват, че човекът първо е
пропял, а после е проговорил.
В природата всичко трепти и издава звуци,
някои от които ние чуваме, а други са извън
нашите способности за долавяне. Знаем, че
звуковите вълни, породени от трептенията,
влияят върху цялата природа. Дори небесните тела издават звуци, които хора с по-развит слух долавят и усещат тяхното влияние.
Питагор е говорил за музиката на сферите,
която е чувал. От физиката знаем за явлението резонанс – това е предаване от растояние
на трептения с определена честота от едно
физическо тяло на друго, което е настроено
на същите честота на трептене. Във физическия свят този закон действа както при
неживата материя, така и в растителния,
животинския и човешкия свят, а за по-горните светове този закон също е валиден на пофино ниво. Ако умеем да развием и нагласим
нашите сетива до такава степен, че да възприемаме космическите вълни, ще се ползваме
съзнателно и активно от тях. Учителят казва: „Божественият свят е устроен по законите на музиката”, значи на всички нива звуците имат важна функция. Има звуци, които
действат организиращо, хармонизиращо, и

други, които действат разрушително, дезорганизиращо. Научни изследвания доказват, че
музиката влияе и на растенията. Има значение, обаче, каква музика „слушат” растенията. Благотворно действие върху тях оказва
класическата музика. Известно ни е, че животните общуват със звукове. Птиците разговарят със своите песни. Морските обитатели – също. Хората още от древността са
пеели и свирили на музикални инструменти.
Понятието МУЗИКА обхваща тази
сфера от звуковите явления, която е съзнателно съчетана и се проявява с определена
идея и цел. Музиката съпътства живота на
хората от всички социални слоеве. В зависимост от степените на социална и културна
организираност се обособяват различните
видове музика: народна, духовна, танцова, военна и пр. Възниква и професионалната музика,
когато определени хора развиват в по-голяма
степен музикалните си умения и се ангажират със специалната роля да задоволяват музикалните потребности на останалите хора.
С появата на музикалната писменост се обособява и понятието композитор, т.е. човек,
който пише музика.
Учителят поставя основата на нов музикален жанр – окултната музика. Това е
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специфичен вид духовна музика, представяща висша степен в организацията на звуците.
Тя се използва за духовно възпитание в Школата на създаденото от него общество Бяло
Братство. През вековете музиката винаги е
съпътствала духовния живот на хората. В
първобитните общества шаманите, които са
осъществявали връзката на хората с природните духове, са пеели. С песни и наричания са
лекували болни. Още в Древен Египет, Древна
Гъция, Древна Тракия са съществували музиканти и хорове. Митът за тракиеца Орфей е
изпълнен с езотерично знание за вълшебното
въздействие на Музиката. Още от древността се оформят два основни клона в развитието на музиката: аполонов и дионисиев.
Аполоновият (Слънчевият) клон е
свързан със слънчевия принцип – съзидание, творчество и даване. Музиката в това
направление повдига духа, облагородява, хармонизира мислите и чувствата, балансира ги,
свързва ни с положителните природни и космични сили, отваря нашите сетива към повисшите светове.
Дионисиевият (Лунният) клон е свързан с развлеченията и удоволствията –
консумативния принцип – харчене, пилеене
на енергията. Музиката в това направление
насочва нашите мисли и чувства към нисшите желания за удоволствия, страсти, опиянения и пороци.
Аполоновият принцип е разумното, съзидателно начало, което е във връзка с Бога
и работи за глобалното развитие, за Еволюцията в света. Именно в това направление
е работил Орфей. Омиротворителното и
хармонизиращо влияние на неговата музика
е основната характерна черта на окултната музика. Ето защо едно от водещите направления в духовното творчество на Учителя е развитието на окултната музика.
Музиката присъства постоянно в живота
на Школата на Учителя. С песни се посреща
Слънцето и се съпровождат всички молитви,
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с песни са започвали и свършвали лекциите и
беседите му, с песни е съпроводен колективният танц Паневритмия, преди и след общи
трапези също се е пеело. Вечер на рилските
огньове са се давали концерти. Индивидуалните домашни занимания на учениците също са
били съпроводени с песни.
Специално внимание за музикалното възпитание Учителят отделя през Втората година на Школата в лекциите си пред Общия
Окултен клас – 1923 г. Ето един откъс от
беседа, в която Учителят ни показва отличителните черти на Окултната музика: Окултната музика се отличава от обикновената по
следните две качества: в окултната музика се
дават най-първо основните черти, тя е нещо
като художеството – един художник ще тури
най-първо носа, веждите, очите, устата, ушите, главните линии и постепенно картината
ще се развива. /..../ После, в окултната музика
никога не се допускат думи или тонове с две
значения. Там всяка една дума трябва да има
едно значение. /.... / По този начин аз искам да
изкорените всички навици, които съществуват
във вас. Когато тия думи започнат да вибрират в нас, всичкият наш прах, всичките наши
навици, добити с векове, ще отскочат, както
отскача прахът от барабана, щом се удари с
чукчето върху него. А сега ние не знаем как да
се освободим. И затуй окултната музика е начин за освобождение. Навсякъде, и в най-далечната древност, са употребявали музиката, но
религиозните хора са злоупотребили с нея. А
ние искаме от чисто окултно гледище да я употребим научно във всичката нейна пълнота.
В основата си тя е много проста, вън е много
сложна. После, при изпълнението на тази музика вие трябва да имате онова детинско разположение. /..../ и трябва да пеете с чувство. Тази
музика не позволява треперене на гласа.
Ето как по един толкова естествен
и непосредствен начин Учителят въвежда
своите последователи в света на окултна-
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та музика и нейните закони. Тази музика ни
издига в един възвишен свят, в който ние се
чувстваме в хармония с всичко, което ни заобикаля, свят на цялостност, в която няма
поляризация, свят на светлина без сянка. Музика от Божествения свят. Отличителните
й черти са :
първо – музика на красиви природни картини, ясни контури, които естествено се
развиват както в природата;
второ – музика възходяща, която повдига духа, мислите и чувствата в по-високи
полета;
трето – музика позитивна, с чисти еднозначни думи, затова използва и ватанските
думи, които са чисти и свещени;
четвърто – музика естествена, без никаква превзетост;
пето – нов подход, свободен от старите традиции в музиката.
Учителят бащински наставлява учениците си как и защо трябва да развиват музикалните си способности:
Упражнявайте се всички в музиката. Без
музика в училището не може да бъдете ученици.
В Школата музиката е един от необходимите
предмети и всички ще упражнявате музикалното си чувство. Ще бъдете музикални, ще пеете,
ще свирите. Най-малко трябва да знаете да пеете. Всинца може би нямате възможност да се
занимавате инструментално, но за пеене всички без изключение можете. Думата „не може” е
изключена. /..../ Искам да бъдете отлични певци,
да не се стеснявате. /..../ Нашите песни ще бъдат неподражаеми. Ние ще покажем на музикалния свят, че има нещо повече, отколкото
те разбират. Ще им дадем един подтик. И те
мислят, че са музикални. Ние се радваме, че те
така мислят и работят. И хубаво, те приготвят пътя. /..../ Музиката е една сила, с нея може
да се разрушат много лоши работи. Например
някои жени се чудят как да укротяват мъжете
си. Ако жената може да пее сладко, когато мъжът спи дълбоко, на другия ден сутринта, като
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стане, той ще бъде мек като памук и ще има
най-хубавото настроение. /..../ За в бъдеще музиката ще бъде като един метод за възпитание
на децата. /..../ Затуй ще гледаме да употребим
част от времето си само за музика.
Мнозина от учениците са се вслушали в
съвета на Учителя и са развивали активно музикалните си способности.
Аз съм израснал на Изгрева в семейството на Пеньо Ганев, един представител на първото поколение ученици на Учителя, който
беше поставил целия си живот на релсите
на ученичеството. Благодаря на Бога за този
шанс. Баща ми, под влиянието на Учителя,
беше развил много верен усет към Неговата
музика. Той пееше и свиреше на цигулка песните на Учителя с дълбоко вдъхновение и разбиране. Имаше красив теноров глас и пееше
много естествено, чисто, с лекота, с приятно вибрато. Често Учителят го е подканял
в клас да изпее новозададената песен. До дълбока старост (живя до 95-годишна възраст)
той ежедневно пееше тези песни и четеше
Словото на Учителя и най-важното – прилагаше много от съветите на Учителя в живота си. От него съм разбрал, че тази музика е
нещо свещено. Тя не може да се изпълни добре,
ако човек не е в едно повдигнато, духовно състояние. Нужно е първо да изчисти съзнанието
си от всички посторонни повърхности мисли,
чувства и желания, да отправи ума си нагоре
към духовния свят, да се свърже със светлите
духове, които да освободят гласните струни
или пръстите на цигуларя от излишното напрежение, да се концентрира вниманието към
Бога. Тогава изпълнителят изпада в едно блажено състояние на единение с Божествения
свят, което е същината на окултното пеене
и свирене.
Учителят е оставил едно значително по
обем музикално творчество (над 180 песни и
мелодии), с което българският народ трябва
да се гордее. Това е национално духовно богатство. Тези окултни музикални упражнения,
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както той скромно ги нарича, са образци на
висша, Божествено вдъхновена музика и са построени по законите на Божествения свят.
Човечеството тепърва ще оцени по достойнство тяхното значение.
Песните на Учителя можем да класифицираме в няколко основни направления:
1. Свещени молитвени песни: „Духът
Божи”, „Бог е Любов”, „Химн на Великата
душа”, Молитви; „Вярвам в Теб, Господи” и
„Чуй, Господи” и др.
2. Свещени песни на санскритски и ватански език: „Венир, Бенир”, „Вехади”, „Махар Бену Аба”, „Нева Сензу”, „Фир Фюр Фен”,
„Аин Фаси”, „Вену Бахар” и др.
3. Песни природни картини, които се съотнасят с вътрешния свят на човека – „Ранен час”, „Духай, ветре!”, „Там далече”, „Мусала” и др.
4. Песни, възпяващи природата: „Малкият извор”, „Малкият планински извор”,
„Ходи, ходи”, „Пролетна песен” и др.
5. Възпитателни песни: „Песен на светлия път”, „Блага дума”, „Давай, давай!”, „Весел ти бъди!”, „При всичките условия”, „Да
имаш вяра”, „Аз смея да кажа”, „Мога да
любя”, „Писмото”, „Ти ще сполучиш в живота”, песните в народен стил: „А бре, синко”,
„Бащина песен”, „Не ли думах” и мн. др.
6. Песни с библейски текстове: „В начало бе Словото”, „Имаше человек”, „Ще се развеселя”, „Благославяй”, „Новото Битие”.
7. Песни в народен стил: „Сила жива”,
„Ходи, ходи”, „А бре, синко”, „Бащина песен” ,
„Българска рапсодия”, „Не ли думах” , „Ставай,
дъще”, „Моето слънце днес ще изгрее” и др.
8. Песните на Паневритмията
9. Медитации: „Една вечна Истина, която е Бог на Любовта”, „Марш на Светлите
сили”, „Българска идилия” и др.
10. Песни откровения: „Странник съм в
този свят”, „Песен за двете сестри”, „Господи, колко Те обичам”, „Кажи ми, светли Божи
лъч” и др.
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Някои от песните могат да бъдат причислени към няколко от тези категории, но
общото във всички видове песни е, че са дълбоко позитивни. Учителят не се спира върху
отрицателните образи и състояния. Дори в
песни като „Буря” например, в която в началото се рисува състояние на скръб, печал и
тревога, накрая се разбира, че те са мимолетни и нереални, когато човек намери разрешението на проблемите.
Ще се спра на песните със санскритски
и ватански текстове. Те са на един прастар
първичен език, за който Учителят е казал, че
е бил езикът на първите хора преди грехопадението. Тези думи са свещени мантри. В тях
има скрити кодове, които действат подсъзнателно върху психиката и духа на човека.
Учителят съзнателно не дава пълен превод
на тези текстове, защото смята, че нашето
съзнание не е достатъчно чисто и безкористно и може да злоупотреби с тях. Ето защо
към тези песни трябва да се пристъпва много
внимателно и отговорно. Има случаи на музиканти, които са посягали към някои от тези
песни, като са правили авторски вариации, и
са пострадали. Някои песни са били ревниво
пазени от Цветана-Лиляна Табакова почти до
края на живота й по тази причина – да не се
профанизират. Те не са за всякакви случаи. В
началото на Школата Учителят не е позволявал тези песни да се изпълняват пред светски
хора. Давал ги е за Школата и за индивидуална работа вкъщи. Някои са давани с движения
на ръцете („Фир-Фюр-Фен”, „Венир Бенир” и
др.).
Характерни за тези песни, от една
страна, са изчистената класическа постройка на мелодията, а от друга – ароматът на
нещо много старо и величествено. Мелодиите на „Венир Бенир”, „Фир-Фюр-Фен”, „Нева
Сензу” „Махар Бену Аба”, „Вътрешният глас
на Бога”, чути от непосветен слушател, могат да бъдат припознати като мелодии от
старите майстори Монтеверди, Дауланд, Ку-
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прен. Има нещо, което, обаче, всеки слушател
ще почувства: това е тази мека светлина и
топлина, която излъчват, и състоянието
на лекота и извисеност. Както сам Учителят обяснява, тук, в тези дълбоко мистични
песни, мелодичните движения са извънредно
прости, но рисуват контурите на образи от
възвишените светове. Много характерен белег на окултната музика е, че при нея отсъства симетричната схема във фразирането, която е присъща на класическите композитори
като Хайдн и Моцарт. Ритъмът често е свободен. Размерите, в които сме принудени да
поставим мелодиите, постоянно се менят.
Чето се появяват несиметрични структури,
които обаче са така съвършено организирани
и осмислени, че ефектът е изумителен.
Учителят е давал тези окултни упражнения по време на лекции. Изпявал е или е изсвирвал с цигулката си мелодиите, те са били
записвани от музикантите, които са присъствали. Често Учителят е бил недоволен
от начина, по който са нотирани мелодиите.
Основна забележка той е отправял именно
по отношение на ритъма, който в окултната музика е твърде свободен и разкрепостен.
На класически обучените музиканти им се е
искало да приведат мелодията за прегледност
в един еднообразен ритъм. Понякога също не
съвпадат логическите акценти на словесния
текст с метричните акценти на музиката.
В една от своите беседи Учителят говори за
несъизмеримите величини и дава конкретен
пример с песента „Кажи ми Ти истината”, за
която един изтъкнат братски музикант си
е позволил да спори с Учителя по отношение
на нотирането й. В тази песен мелодията естествено следва ритъма на словесния текст,
който при Учителя винаги е водещият. Тогава
Учителят обяснява, че в природата цари голямо разнообразие. АБСОЛЮТНА СИМЕТРИЯ
В ПРИРОДАТА НЕ СЪЩЕСТВУВА. „Има несъизмерими величини, казва той.” И Айнщайн
е казал, че всичко е относително. Тактовите
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черти в много от тези песни са само за прегледност при четене, но музикалният строеж
на мелодията е организиран по друг, окултен
начин. Това трябва да се има предвид и при
изпълнението. Ето наколко примера за тази
свобода и разкрепостеност в мелодичния и
ритмичен строеж в окултната музика:
Песента „Киамет зену” за която Учителят е казал, че изобразява приказно красива картина от един възвишен свят, е един
щедьовър: мелодията започва от горно до и
с красиви извивки първо се изкачва, после се
спуска леко надолу. Първият такт е записан в
размер 4/4 – движение нагоре. Вторият такт
– мелодията слиза надолу, но е в разширен ритъм – 5/4. Следва отново леко възкачване,
достигане до началния тон до и спускане, но
в още по-разширен ритъм: 6/4. Следват три
подобни мотива, които като че ли коментират предишната рисунка. Те са в ритъм 5/4.
Песента завършва с два еднакви такта пак в
ритъм 5/4, които утвърждават квинтовия
тон сол. Песента завършва като че с въпрос.
Тази съвършена мелодия, одухотворена допълнително със свещените думи, дава простор на
въображението да си представи една прекрасна графика, нарисувана само с една крива линия
– извънредно проста, а същевременно дълбоко
изразителна. Тя внася една лекота, светлина и
радост в душата ни.
Друг пример е песента „Нева Сензу”.
Забележете, че втората дума от заглавието
е „Сензу”, а не „Санзу”. При отпечатване на
сборника с песните навремето е допусната
грешка, породена от неправилното записване
на песента, за което Учителят още тогава
е направил забележка и в своя беседа изрично
подчертава произношението на думата „Сензу”. На този важен детайл ми обърна внимание
музикантката Милка Кралева, за което й благодаря. „Нева Сензу” е една много силно въздействаща песен. Някои я наричат „Плачът
на адепта”, но според мен духовното й значение е от много по-голяма величина. Тази песен
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е безмензурна, тоест без размер. Със свободен ритъм. Ако е нотирана с размери, това е
било за улеснение на тогавашните любители
музиканти, но това е непрофесионален подход.
От десетилетия наред БАН издава сборници
с безмензурни български народни песни, които
представят върхови постижения в музикалния ни фолклор. А творчеството на Учителя
стои далече над фолклора и е новаторско във
всяко отношение. Затова да се плашим от
свободния ритъм е абсолютно несъстоятелно и се надявам да бъде избегнато в следващо
издаване на песните. И тук мелодията започва
от високо – чак от ла на втора октава. Това
е квинтовият тон в тоналността ре минор,
която в началото още не е избистрена. Малко
певци се решават да пеят тази песен пред публика, заради големия диапазон – повече от три
октави. И така мелодията се спуска на несиметрични вълни, като че ли от някой много
висш свят към нашия земен свят. Започва от
квинтовия тон ла и се спира на терцовия фа.
След нови извивки се спира на секундовия тон
ми. Третата фраза вече довежда до основния
тон на тоналността – ре. Следва фраза, която утвърждава тоналността ре минор, след
която мелодията пак се възкачва до си бемол
и се връща до ре на втора октава. Сега започва разширено спускане до квинтовия тон
ла на първа октава. И сега за изненада слизаме чак в малка октава, където мелодията се
движи пак около квинтовият тон ла. Това е
едно пътешествие в трите свята, които са
обхванати в тяхното хармонично единство:
от Божествения, през Ангелския до човешкия
свят. Сякаш с тази песен получаваме ключ за
връзка между световете и усещаме пълнотата на Божествената цялост, която прониква
Вселената. Много може да се медитира върху
тази дълбока и тайнствена песен. Може човек да си престави, че е на един красив висок
връх и се наслаждава на красивата гледка от
горе към всички посоки, започва да се спуска
покрай красиви потоци и езера и гори надо-
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лу... до неговия дом... Песента завършва пак
тайнствено с два еднакви мотива на квинтовия тон ла като въпрос. Невероятно дълбоко
въздействаща песен. В нея всичко е както в
природата, в която цари разнообразие и свобода. Както планинските релефи са надиплени несиметрично, но всяка извивка изразява
нещо неповторимо, така и в тази песен всяка
извивка, всеки тон извайва нов свят. А свободният ритъм сякаш изразява Истината,
която може да ни направи свободни.
Подобна на „Нева Сензу” е песента „Вехади”. И тя е безмензурна, и тя е в ре минор,
и тя започва от квинтовия тон ла и свършва
на него по същия мистериозен начин с повторен два пъти мотив от два тона: ла, си бемол,
ла; ла, си бемол, ла. Същият разкрепостен
ритъм, същите несъразмерни, но в същото
време мъдро организирани фрази около квинтовия и основния тон. И цялата песен върху
единствената ватанска дума Вехади, която е
името на много висш ангел. Затова Учителят
е препоръчвал при започване на някаква нова
важна работа човек да си изпее тази песен –
така се свързва с този светъл дух и той го
ръководи. Всеки от нас многократно е изпитвал възвишеното влияние на този ангел чрез
мелодията на тази свещена песен.
Ще споделя тук една случка от Мърчаево, на която моят баща Пеньо Ганев е бил
свидетел. Един ден баща ми, който често е
бил в услуга на Учителя за битовите му нужди, е бил в стаята на Учителя заедно с него.
Отвън на двора брат Кирил Икономов, изтъкнат братски музикант, свирел на цигулка свои
вариации върху темата на Вехади. Учителят
започнал нервно да се разхожда напред-назад в
стаята, но не изказвал тревогата си на глас.
– Какво има, Учителю? – го запитва
баща ми.
– Този брат не знае какво си причинява с
тези вариации!
– Да отида да му кажа да спре – извиква
баща ми.

Свещените песни на Учителя
– Остави го, не отивай! – отговорил
Учителят.
След време този брат получава парализа
и до края на живота си е живял неподвижен.
Тази случка баща ми разказваше само на
отбрани хора – за поука, че с тези песни е много отговорно да се работи. Ако не е дълбоко
запознат със законите на окултната музика и
не е развил духовния си усет към нея, музикантът е по-добре да се занимава с творчество на обикновена музика. А има мелодии, към
които не бива да се добавя или отнема нищо,
те са свещени.
Една от най-често изпълняваните свещени песни на Учителя е „Венир Бенир”. Едва
ли има някой в Братството, който да не я
знае. Това е поради изключително простата и
в същото време гениална постройка на мелодията, която въздейства магически благотворно на всички нива на съзнанието, издигайки
ни в света на съвършенството и хармонията. И тази песен е в ре минор и това не е
случайно. Знаем, че тонът ре съответства
на оранжевия цвят – цветът на Слънцето,
цветът който лекува. Тази песен е дадена в
Школата от самото й начало и я съпътства
най-активно в нейното функциониране. Бихме могли да я наречем емблематична за свещените песни на Учителя. „Венир Бенир”, за
разлика от предишните разгледани песни, е
с постоянен ритъм ¾. Спокойната стъпка:
половинка-четвъртинка, половинка-четвъртинка, внушава чувство за сигурност и равновесие. Мелодията започва от основния тон
ре, върви по тоническото тризвучие и стига
до същия тон октава по-горе, след което слиза до секстовия си бемол със субдоминантова
скрита хармония . Тук започва едно кръжене
на мелодията около ла, със смяна на хармонията T, S (отново си бемол ),T, D, T, след което мелодията слиза до тониката ре. Накрая
има едно допълнение в същия ритъм с изкачване до тона сол – субдобинанта, където има
едно задържане на половинка с лигатура към
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осмина. Това задържане затруднява обикновено братята и сестрите и те съкращават
с едно време трайността на този тон сол.
Той трябва да трае цели два удара и половина. В това се крие смисълът и тежнението
на тази субдоминанта. И тази песен е много
силно средство за тониране, балансиране и лекуване. Неслучайно много често Учителят я
използва за въвеждане на аудиторията в сферата на трансцеденталното преди лекциите
си. Тя ни повдига и ни понася на крилете си
към Божествените простори. Прави ни да се
чувстваме свободни и силни, едно с Бога.
„Фир Фюр Фен“ е песен с много дълбоко
мистичен енергиен заряд. Учителят е казал,
че тази песен има мощната сила да се противопостави на всякакви трудности в живота,
да ги преодолее и победи. Тя е дадена с движения. На събора в Търново през 1922 г. братята
и сестрите, облечени в бяло и в стройни редици, са минали през центъра на града, пеейки
тази песен, и така с нейна помощ са преодолели противоречията с църковните власти.
Тази песен е в сол минор. В нея отново има несиметрични построения. Започва
с точкувания ритъм на осминка с точка и
шеснайсетина върху квинтовият тон ре и
основния тон сол. Това е характерна маршова
ритмична фигура, както и призивен квартов
интервал, който придава величественост.
Ритъмът обаче не остава в присъщия за маршовете 2/4 размер, а е нетрадиционен: сменят се ¾ и 4/4 .
Учителят е казал, че тази песен е предназначена за вторник, за преодоляване на влиянието на Марс. В последствие обаче става
практика тя да се изпълнява съвместно с песента „Благославяй и не забравяй” като среден дял между двете повторения на „Фир
Фюр Фен”. За песента „Благославяй”, която
е дадена като самостоятелна песен, Учителят казва, че не е добре да се пее във вторник.
„Благословение не може да се получи във вторник”, е казал той. И поради това учениците
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избягват да пеят песента „Фир-Фюр-Фен”
във вторник.
„Вътрешният глас на Бога” е много съкровена песен. Това е тихият Божествен глас,
който ни говори отвътре. Тя е в сол минор,
както „Фир-Фюр-Фен”, а тонът сол съответства на синия цвят – цветът на Истината. Както „Венир Бенир”, и тя е в размер ¾ и
ритъмът й е в стъпка : половина – четвъртина, половина – четвъртина. Тук минорът обаче е в хармоничен вид (с хиатус между 6-та
и 7-ма степен). Увеличена секунда, наричана в
музикалната теория „дяволът в музиката”, в
мелодиката на Учителя се преодолява по един
естествен път, когато душата е свързана с
Бога.
Песента започва с ауфтакт на октавов
скок върху квинтовия тон ре и последващо
низходящо движение, както започва „Химн на
Кирил и Методий”. Разликата обаче е, че там
е в мажор и след октавовия скок мелодията
се спуска в отмерен величествен ритъм като
някакво послание свише към сол – основния
тон на тоналността. Следващата фраза слиза отново през изразителния хиатус до квинтата ре. Скритият хармоничен език е съвсем
ясен: Доминанта – Тоника , Субдоминанта,
Домината – Тоника. Типично класическо построение. Очарованието и силата обаче идват от несиметричните фрази, които извиват в чудни фрески. Песента завършва с три
стъпки (половина – четвъртина) с еднакъв
текст, като се стига до тониката сол. Формата е съвършена. Това е любима песен за певците, всички искат да я пеят. Особена сила и
духовно очарование има в тази свещена песен.
„Аин Фаси” е моята любима песен. Още
като дете, когато слушах как баща ми я пееше, се влюбих в нея. Чувах скритото й полифонично многогласие, но тогава нямах пиано,
а на цигулка беше невъзможно да го изсвиря.
За мен това е най-красивата музика на света.
Явно е свалена от много високи полета, неземна музика. В средния дял на песента, която е
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на български, се дават насоки за значението на
старинните думи: В небесните висини, в небесните ширини, в небесните глъбини, где светлина обитава и в Животът вечно се проявява.
Графиката в развитието на мелодията е
класическа. Тоналността – ре минор – лековитият цвят. Ритъмът е екзотичен – 5/4. Три
пъти се провежда следния ритъм: две осминки, две четвъртинки и половинка. Първата
фраза води до терцовия тон фа, втората – до
квинтовия тон ла, а третата довежда до тониката, обаче във втора октава. Четвъртата фраза вече е разнообразена с две триоли и
утвърждава тоническата хармония. От тук
започват фрази в 6/4 размер с изразителни
извивки, които довеждат до основните хармонични функции T, S. D. T. в класическата
хармония. Тук е мястото да отбележим, че
в песните на Учителя преобладават класическите хармонични построения. Използването
на съвременни пикантни хармонии в обработките на неговите песни не е желателно и променя духа на музиката. Тя трябва да се обработва със средствата, с които е създадена.
На края на първия дял на песента „Аин Фаси”
има отново буквално повторение на фрази с
еднакъв текст около доминатата ла, подобно
на „Нева Сензу” и „Вехади”. Това са скрити кодове, които действат подсъзнателно. Следва
средният дял, който започва с три седемвременни фрази, водещи към доминатата ла и
тониката ре. Те водят до една много разширена фраза, която картинно изобразява безкрайността на вселената „в която светлина
обитава”. Накрая се връщаме към първия дял
със старинен текст. Бих нарекъл тази песен
космическа медитация, образец на съвършена
окултна музика.
Друга такава космическа медитация
е песента „Една вечна истина, която е Бог
на любовта”. В тази песен осезатело имаме
усещане за безгранично пространство и безкрайно време, за безтегловност и ефирност.
Песента е в сол минор – в синия цвят на Ис-
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тината. В началото пак се започва с квартов
интервал от доминантовия тон ре към тониката сол и слиза пак към доминантата ре.
Продължението е дълга и красива фраза в две
вълни, внушаваща усещане за нещо велико. Тя
ни довежда до тониката сол на малка октава.
Втората фраза се движи около и утвърждава тониката, но в по-горната октава. Дотук
ритъмът е свободен, няма усещане за схема.
Следва поредица от четири еднакви в ритмично отношение мотива (две четвъртинки
и една половинка нота), които звучат като
развълнувана съкровена молитва. Първата е
низходяща – до – си бемол – ла. Втората, възходяща – до, ре, ми. Следват две низходящи си
бемол – ла – сол, фа, ми бемол – ре, които довеждат до доминантата ре и две фрази, които кръжат пак около доминантата ре. Нова
поредица в нова ритмична схема : четвъртина с точка и осмина и половинка: си бемол – ла
– сол, ла – си бемол – до, ла – си бемол – сол.
Те са с еднакъв текст: ве- ю. Тук човек би си
помислил, че песента свършва, но подобно на
„Вехади”, за изненада мелодията продължава
с нова трогателно изразителна фраза с нов
текст. И накрая се повтарят предишната поредица с текст ве- ю. Гениалното в тази песен
е, че с толкова прости средства се постига
такова невероятно силно внушение за безпределност и вечност. Наистина сме щастливи
за тези дарове, които Учителят е свалил от
висините за пробудените човешки души.
Не може да се пропусне още една емблематична песен от свещения цикъл: „Махар
Бену Аба”, която Учителят нарича „Молитвата на ученика”. Духовното й значение се
превежда като път на човешката душа, който графически се представя с три движения
в различни посоки – надолу, нагоре и в равнина. Първото олицетворява препятствията в
живота, второто – тяхното преодоляване, а
третото – разумен живот без препятствия.
Тази песен е в до минор – червеният цвят на
Божествената Любов. Тази песен прилича на
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някоя тема от бавните части в произведенията на Бетовен. За отбелязване е, че почти
всички свещени песни на Учителя на старинен език са в минор. Изключение прави само
„Киамет Зену”, която е в до мажор. Според
древногръцката ладова система това е т.н.
йонийски лад, който в класическата музикална теория носи названието мажорен лад.
Европейските представи за ладово мислене
представят мажорния лад с характер на бодро, оптимистично настроение, а минора – с
тъжно, размекващо. Тези представи обаче са
различни от представите на древните гърци. Мажорните песни, които според гръцката ладовата система са песни в йонийски лад,
са се считали за разнежващи, докато тези в
минор – в т.н. еолийския лад, са били считани
за мъжествени и енергични. С такива песни
техните войници са отивали да се бият с врага. Интересното е, че при Учителя минорната тоналност не навява тъга, а произвежда
една мека светлина в ума и топлина в сърцето. Според него съвременният човек не е още
пригоден да издържа високите вибрации на
мажора в окултната музика, затова Учителят често използва минора в своите свещени
мотиви.
„Махар Бену Аба”, както „Венир Бенир”,
е с ясен тривременен ритъм. И при нея, както
при „Фир-Фюр-Фен”, с течение на времето
се е утвърдила традицията да се изпълнява
в комплект с песента „В мрак, тъмнота” за
среден дял. Така се получава музикалната форма А-Б-А. Текстът на средният дял, който
е на български, донякъде обяснява значението
на санскритския текст. Песента започва с
кратък мотив с текста на заглавието. Първият интервал е отново кварта от Доминанатата сол към Тониката до и се връща към
Доминантата. Продължението е повествователна фраза в спокойния, отмерен ритъм на
половинка и четвъртинка или половинка и две
осминки. И тук наблюдаваме пестеливост на
изразните средства, чрез които се постига
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впечатляващо въздействие. Следва средният
дял – песента „В мрак, тъмнота”. Тя е в същата тоналност и ритъм. Накрая свършва с
рефрена от три еднакви в ритмично отношение мотива и текста „Свят за нас”.
Ще предам кратък разказ за една случка с моя баща Пеньо Ганев във връзка с тази
песен. Той е учителствал по разни краища на
България и често са го премествали в други
села. Пристига като новоназначен учител в
село Крепча и селските общественици (кметът, свещеникът и другите учители), които
са разбрали за неговите странни особености
по отношение на храненето и начина му на
живот, уредили тържествено посрещане на
новия учител съответно на неговите разбирания. Изпържили му яйца, сложили кисело
мляко, пресен хляб и го поканили на трапезата, на която имало и за тях отбрани пищни
храни. Като се нахранили, хората помолили
баща ми да им посвири с цигулката си. Носела му се славата, че е добър цигулар. Знаели,
че той може да свири народни песни, хора и
ръченици. Баща ми започнал да им свири найразлични хора. Те заиграли, затропали едно,
две, три, а накрая попът на селото се обърнал
към баща ми с молба да изсвири нещо за душата. Баща ми се замислил – какво ли да изсвири? Решил да изсвири песента „Махар Бену
Аба”. Изсвирил я. Всички утихнали и се унесли в размисъл. Като завършил изпълнението
си, попът попитал баща ми: „От кого е това
парче, даскале?”. Баща ми се сепнал и си казал:
„Ако му кажа, че е от Петър Дънов, за когото
официалната Църква няма добро мнение, ще
си разваля отношенията с него. Какво да правя?”. И му отговорил: „От Бетовен”. Попът
станал развълнуван и викнал: „Каква гениална
музика е написал този Бетовен! Тука, на сърцето действа! Даскале, я изсвири още веднъж
това парче!”. И другите хора настояли за
това. Баща ми изсвирил още веднъж песента.
Всички били много впечатлени от тази музика. На другата сутрин Пеньо Ганев взима ав-
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тобуса рано сутринта и отива на Изгрева в
София за неделната беседа на Учителя. Тревожела го мисълта, че си е послужил с лъжа, и е
искал след беседата да се изповяда на Учителя за греха си. Но след беседата Учителят го
среща на двора пред салона и сам го заговорва:
– Как върви работата, Пеньо? Свириш
ли на селяните?
– Свиря, Учителю – отговаря баща ми,
– но допуснах една голяма грешка – и разказал
случката.
– Добре си му казал на попа, Пеньо – отговорил Учителя.
Тежък камък се свлякъл от душата на
баща ми. Успокоил се и продължил да свири на
селяните от песните на Учителя, на които
те се наслаждавали от сърце.
Тук пропускам анализа на песните „Ме
Хейн“, „Берхан Ази“, „Аум“, поради ограниченото време. Ще завърша с още един цитат
от втора година на ООК, който показва голямото желание на Учителя да въздейства на
хората със средствата на окултната музика,
за да пробуди спящите в тях възможности за
светъл и хармоничен живот:
Ако искате, можем да дадем един урок на
софиянци. Ще тръгнете 100 души или най-много
200 души и с пеене ще минете през града. Ще
тръгнат подире ви по същия начин като вас и
мъже, и жени. Туй става толкова естествено.
То е зараза. Като минете вие, те ще забравят
общественото мнение и току-виж тръгнат подире ви всичките. И като преминете от единия
край на София до другия, ще има най-малко 200
– 300 души отподире ви. Душата е отзивчива.
Тъй са били всичките окултни школи, свирили
са и са пели. Като отишъл Саул, като влязъл
в музикалното училище на пророците, и той
направил като тях. Като идеш, заразяваш се
с туй пеене, с туй движение и не можеш да се
спреш. Разбира се, то е един опит. Ако искате,
може да направим опита, но то ще произведе
цяла сензация. Можем да направим и министри

Свещените песни на Учителя
да тръгнат подире ни, пък и попове, и владици.
То е ужасно нещо. Владиката, и той няма да съзнава какво прави, но като се върне у дома си, ще
каже: „Какво стана?”. Ще му е приятно и ще се
чуди сам. То е толкова естествено! Както едно
течение може да те носи, така и това музикално течение може да те вземе въпреки твоята
воля. Владиката, като тръгне със своето расо
подир вас и като се върне, неговият ум другояче
ще мисли, ще се тонира. Казвам ви, няма човек,
който да може да се противи на това течение.
Има известни числа, известни закони, които
действат./..../ Най-първо ще направим опити
със себе си, после върху външните. И щом излезе
тъй, че 200 – 300 души могат да тръгнат подир
вас, сигурни можете да бъдете в успеха. Защото в окултната музика се изисква голямо присъствие на ума, на сърцето и на волята, равновесие се иска; ще имаш дисциплинирана воля,
от нищо няма да се смущаваш, понеже то е един
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велик Божествен закон, който царува в целия
Космос, в цялата Природа. Ти, като си в съгласие, в хармония със себе си, цялата Природа е
с тебе и няма кой да ти се противи. С тебе ли
е тя, влезеш ли в съгласие с Природата, всичко
става.
И аз бих желал с цикъла, в който представям цялото музикално творчество на
Учителя на висока сцена, да свържа българите с тази свещена музика и да ги накарам да
тръгнат подир нея. И не 200 – 300, а над 1000
души вече я аплодират в зала „България” и чакат с нетърпение следващия концерт. Нека
се повдигне духът на българския народ и нека
българите знаят, че ако прилагат Совото на
Учителя, нашата страна може да стане духовен вожд на човечеството! Техническата еволюция вече си каза думата, сега иде духовното
възраждане, което ще открие нови простори
за развитието на всички хора по света.
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М

узикалният фолклор на един народ отразява неговата душевност. България е прочута по
цял свят с богатството и разнообразието на
своя музикален фолклор, който е съхранила до
наше време в неговия автентичен вид. Неравноделните ритми, бавните орнаментирани
безмензурни песни, шопският двуглас и много други особености на различните фолклорни
области предизвикват възхищение и интерс у
съвременния слушател. Без съмнение те са израз на една богата душевност и един дълбоко
осмислен и многопластов начин на възприемане на света.
Въпреки красотата и многообразието
на това изключително ценно музикално-фолклорно наследство, Учителят прави изказване за българската народна музика, че тя се
движи в „затворен кръг” и той работи дълги години за неговото отваряне. Какво има
предвид? Според естетиката на българския
народ и според собствената му терминология за представителен жанр песни в селска
среда се считат т.нар. народни песни – това
са бавните безмензурни песни, разпостранени на по-голямата част от територията
на страната, в които музикалното начало е
изключително развито и представя върхови
постижения в творческия гений на народа.
Те се пеят на трапеза, на седянка, понякога
на жътва и друг полски труд, когато ситуацията позволява музиката да функционира и
като самостоятелно изкуство, а не да бъде
само с приложна функция, както е обикновено
във фолклорната традиция. Учителят казва
за тези песни: „Мелодиите им са много хуба-

ви, но текстът трябва да се промени, защото в него преобладават негативните образи”. И действително, в словесните текстове
на тези песни (в големите сборници на БАН
има публикувани хиляди от тях) преобладава
скръбната образност, въпреки че в музикално отношение много от тях са шедьоври в
творческото мислене на народа. В тях певецът излива мъката си за своя тежък живот,
за страданията, причинени от дългото турско робство, за множеството лични нещастия на героите – болести, изневери, убийства
и пр. Така постепенно се развива една естетика на нещастието, на безнадеждието и песимизма, която придобива такъв голям размер,
че влияе негативно върху характера на българина и предопределя неговата съдба по силата
на окултните закони. Именно този феномен
Учителят нарича затворен кръг на българската народна музика и полага много усилия, за да
промени световъзприемането на българите и
да отправи техните духовни енергии в правилна посока. Интерес за нас представлява
това, че той работи върху съзнанието на българина не само специализирано – чрез приципно
новаторските си за света слово и музика, които преподава в създадената от него Окултна
школа. В случая той работи върху съзнанието на българина в по-глобален мащаб, по-опосредствано, като използва окултни методи
за въздействие върху колективната душа на
българския народ.
Как конкретно Учителят отваря затворения кръг на българската народна музика? Известно е, че позитивното осмисляне
на страданията е важна тема в неговата
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морална философия, а позитивното мислене е
приципен подход в Учението му. Според Учителя страданията са временни и винаги са за
добро. Те са необходим етап в развитието на
душата, ето защо отчаянието е неуместно.
Учителят често кара един от своите ученици, който учителства по селата и знае много
народни песни, Пеньо Ганев (бащата на Петър
Ганев), да му пее такива песни. Запазвайки мелодията и фабулата, той променя само съдържанието на словесния текст, който трансформира така, че изходът от конфликта
става благоприятен. Това се извършва чрез
различно осмисляне на събитието, породено
от съобразяването с окултните закони. По
този начин Учителят дава модел за отваряне на затворения кръг и сякаш магически извършва това действие, тъй като в тази малка наглед работа е вложена перспективата на
една голяма духовна задача.
В своето съчинение „Духай, ветре!”,
посветено на работата на Учителя с българските народни песни, Милка Кралева разглежда някои образци на известни български
народни песни, на които Учителят променя
негативните словесни текстове с позитивни. Те са му пети от Пеньо Ганев, който обичаше да ги изпълнява с много любов и вдъхновение до края на живота си, проповядвайки
като някой поет рапсод специфичния метод
на Учителя за работа с българската народна
музика. Такива песни са „Татунчо”, „Проклет
да е, триклет, мамо” и др., в които Учителят
запазва оригиналната народна мелодия, а променя само текста.
Ще се спра върху песента „Ставай,
дъще!”, в която, за разлика от цитираните
по-горе песни, Учителят съчетава своя неповторима авторска мелодия, създадена в
народен стил, с известен фолколорен сюжет,
на който променя негативното съдържание с
позитивно в духа на новите идеи. Заедно с Петър Ганев избрахме песента „Ставай, дъще!”
за заглавие на четвъртия концерт от цикъла
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„Музикалното творчество на Петър Дънов”
по следната причина: този концерт акцентираше върху песните на Учителя в народен стил, а заглавието беше обръщение към
човешката душа, отразяващо мисията на
Учителя за събуждането на висшето в човека при смяната на епохата на грехопадението
с епохата на Любовта. В същото време тази
песен е ярък пример в неговия окултен подход
за подмяна на негативната образност в българската народна музика с позитивна, но този
път насочеността е не само към съдбата на
българския народ, а към бъдещето на цялото
човечество.
Прототип на песента „Ставай, дъще!”
е широко известна българска народна песен,
в която майка отива рано сутринта да буди
дъщеря си и я намира заклана. Защо във фолклорния вариант спящата мома е мъртва, а
при Учителя тя се събужда? В митологията
и езотеризма заспалата дева отразява състоянието на човека по време на грях, когато неговото висше съзнание не работи – то
отсъства или спи. С други думи, по време на
грях ума го няма, човек действа по заповед на
низшите си инстинкти, на животинското
в себе си. В образния език на народа главата
липсва, тя е отрязана. Заспалата мома е митологичен модел на епохата на грехопадението, когато човек се развива чрез грешките
си, поради непознаване и неприлагане на окултните закони, които управляват света. В
българските народни песни тази заспала мома
често е открадната от змей, а в приказките
змей яде девойки – досущ като в библейския
разказ за Ева и дявола. Учителят нарича епохата на грехопадението Култура на жената,
или Епоха за развитието на човешкото сърце.
Ева била тази, която първа сгрешила, като
не послушала Бога, а се поддала на нисшето в
себе си. Според Учителя Ева имала сърце, но
нямала ум – умът бил у Адам, който не й го
дал, така че Ева действала само по повеля на
сърцето, което не било възпитано, не било уп-
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равлявано от разума. Задача на Божествената дева, т.е. на висшето съзнание в човека, е
да отгледа и възпита сърцето. Затова Дева
Мария в християнството е майка на Христос, Който според Учителя бил сърцето на
Бога. Приемайки Христос за модел на нашето духовно развитие, ние се учим да работим
върху нашето сърце. Първият грях (а явно
и всички следващи) се дължи, според Учителя, на човешкия мързел, на това, че сърцето
избрало лесния начин в придобиване на благата и с това човекът загубил безсмъртието.
Спящото състояние на душата в езотеризма
символизира тази липса на активност, която
de facto лишава човека от живота. Затова
при варианта на Учителя в песента „Ставай,
дъще!”първите думи на майката, която буди
заспалата си дъщеря по зора (както е и във
фолклорния вариант), са: „Ставай, дъще, че
на нива трябва да се ходи! Че баща ти вънка мен и тебе със колата вече чака”. Следва
един идеализиран образ на нивата, тъй като
тя символизира работата, а последната – живота: „Нива е, дъще, живот, где доброто семе
се сей, кат’ израсне, живот внася то във нас,
ставай, дъще, Любовта (и Животът) мен и
тебе вече чакат”. При такава нова трактовка на фолклорния модел, при която се отива
по изгрев на нивата, вместо на забавление с
момците по седенки до късно през нощта, естествено е момата да се събуди, да бъде жива
и да приложи Любовта. Ето как Учителят с
минимум средства чертае цяла една епоха,
като дава импулс за промяна на мисленето,
а оттам – и за промяна на съдбата на човечеството.
Ще отбележа още един важен детайл от
митологичната схема на архетипа „Заспала
мома”. Нейното съдбоносно събуждане става „в ранни зори” и това е подчертано както
във фолкорния модел, така и при Учителя. В
езотеризма, митологията и философията на
Учителя зазоряването и изгревът на Слънцето символизират съзнателната връзка на
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човешката душа с Бога, момента, в който
човек решава да служи на Бога и да изпълнява Неговата воля. В този момент човек излиза от епохата на грехопадението, събужда
се и тръгва по пътя към своя истински дом
– Рая. Неслучайно първият събор на Бялото
Братство в Търново през 1922 г. е открит с
песента на Учителя „Зора се чудна зазорява”,
а братското селище, което Учителят създава за своите последователи, носи названието
Изгрев – това селище е модел на нова социална
структура, в която хората живеят помежду
си като братя, в любов и съгласие, така, като
е било преди грехопадението и както ще бъде
след него.
Ще разкажа една случка с Учителя, която е свързана с духовната проблематика на
зората. Пеньо Ганев, за който стана дума погоре, е имал свой роден брат, който е играел
добре ръченица. Веднъж, на една сватба, той
играл толкова много (и вероятно играчите са
били пийнали), че по време на игра получава инфаркт и умира. Покрусен, Пеньо споделя това
с Учителя. Учителят му отговаря: „Това е
музика в затворен кръг. Сега ще ти покажа
какво значи музика в отворен кръг!” – става,
взема цигулката си, отива на поляната пред
салона и за първи път засвирва мелодията на
„Слънчеви лъчи” от Паневритмията, която
също е в ръченичен ритъм: „Зора се чудна зазорила, тя живота нов е проявила”. И по-нататък: „Пътят нов е готов, от кръга тесен
излезни!”. Така Пеньо многократно става свидетел на едно важно духовно събитие както
в живота на българския народ, така и в живота на цялото човечество – отварянето на
затворения кръг, в който душата се намира
през епохата на грехопадението.
Преди да продължа с анализа на „Слънчеви лъчи” от Паневритмията, искам да изтъкна изключителната заслуга на един самороден
поет, певец и съчинител на песни – Марин
Камбуров, който с голямо вдъхновение продължава линията на Учителя за подмяна на
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негативната образност в българските народни песни с оптимистично съдържание в духа
на новите идеи. Имахме щастието в младежките си години да живеем една година в
тесен контакт с него, тъй като работехме
в Пловдив и бяхме на квартира у неговата дъщеря Стефка. Многократно сме музицирали
заедно с тази щастлива музикална фамилия,
която беше водена от един предан по дух и
дело даровит ученик на Учителя, сеятел на
новите идеи. Неговите песни стават любими
за всички и се запяват от Братството в цяла
България именно поради интонационната си
близост с българската народна песен, от една
страна, а от друга – поради духовните образи
на героите, проповядващи идеите на учението на Учителя.
Ще разгледам медитацията „Ти си ме,
мамо, родила” от „Слънчеви лъчи” на Паневритмията. Малко хора си дават сметка, че
всъщност тя е безмензурна песен в народен
стил, но възвишената мелодия е авторско
дело на Учителя и представлява нов тип мелодика, която е едновременно дълбоко духовна
по съдържание и народностна по изказ. Чрез
мелодиите на песните „Ти си ме, мамо, родила,” „Ставай, дъще!”, „Българска рапсодия”,
„Моето слънце днес ще изгрее” и др. Учителят създава специфичен вид духовен музикален
фолклор, ако мога така да се изразя, в който и
мелодията, и текстът изцяло отразяват новите идеи и са негово авторско дело. Такива са
и двете ръченици в Паневритмията: „Колко
сме доволни” и „Слънчеви лъчи”. Втората от
тях – „Слънчеви лъчи”, представя кулминация на процеса за хармонизиране с природните и космични енергии, чиято цел е игрането
на танца Паневритмия. Тя е израз на т.нар.
в митологията свещен брак, който в езотеризма се тълкува като връзка на душата с
Бога. В това упражнение се постига баланс
на противоположностите, преодоляване на
поляризацията по един фигуративен начин на
танцовото движение, съединен в съвършен
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синкретизъм със символиката на музиката и
словото. Това става при текста „Пътят нов
е готов, от кръга тесен излезни, към върха,
към възход, в дружен ход смело днес тръгни!”
и трикратното обикаляне на партньорите
от танцовата двойка в две противоположни
посоки, което е схема на митологичния архетип за съединяване на андрогина. Знаем, че
първият човек в Райската градина е бил андрогин и той, според Учителя, е бил разделен
от Бога на мъжка и женска половина по негова
собствена воля:
– Как искаш да живееш – попитал Бог
първия човек – като Мен (което означавало
като андрогин) или като животните?
– Някак по ми допада да живея като животните – отговорил Адам и с това настъпила епохата на поляризацията.
След дълъг период от време в една Нова
епоха Духът на Истината изгражда за хората
на всички възможни нива модела на Дървото
на живота. В този модел всичко е обединено
в съвършена хармония и е в съгласие с Волята на Бога. Именно след символичното постигане на целостта в цитираната танцова
фигура от „Слънчеви лъчи”, с което се излиза
от затворения кръг на човешката душа през
епохата на грехопадението, следва уникалната медитация в Паневритмията. Според мен
„Ти си ме, мамо, родила” е една свещена песен,
духовен център на Паневритмията, в която
се ражда по музикален път новият човек, създаден по образ и подобие на Бога: „Ти си ме,
мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя, туй животът е
на Рая”. Това събитие се извършва според митологичния и езотеричен модел рано сутрин,
по изгрев слънце, когато започва Новата култура на Любовта. За отбелязване е, че първият ученик на Учителя, Пеньо Киров, е бил
кръстен от Учителя в р. Девня рано сутрин в
неделя (денят на Слънцето). Кръщението във
вода олицетворява изчистването от греха и
създаване на нов духовен статус за душата,
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който бележи свързването й с Бога. По музически път Учителят създава и Новия Адам,
човекът, който ще живее според Божествените закони, в своя свещен цикъл от седем
песни „Новото битие”. Тази нова музика, родена по изгрев слънце и олицетворяваща свещената връзка на човека с Бога, е спомената
по загадъчен начин не само в много народни
песни, но и в Библията. В Откровението на
Йоан, гл. 14:2-3, се говори за Нова песен, която
не можел да научи никой друг, освен 144 хиляди
праведни, които я пеели пред престола на Бога.
Очевидно тук става дума не за обикновена
музика, а за такава, която твори световете
– музика от Божествения свят. Защото тези
праведни били целомъдрени и непорочни, не се
били осквернявали с жени, следвали Агнеца където и да отиде, не си служели с лъжа и били
изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога (Откровение на Йоан, 14:4-5). Не
е ли това идеалният образ на ученика, който
Учителят извайва в своята Окултна школа?
И не е ли неговата музика като цяло израз на
тази свещена Нова песен, за която се говори в
Откровението? И именно в това се крие силата на нейното изключително въздействие.
В песента „Българска рапсодия” Учителят изгражда чрез чисти духовни образи,
свързани с природата и българския фолклор,
една картина на Божествената Любов като
идеал за човешката душа: „Там, горе, край извор срещнах мома засмяна, там, горе, срещнах
Лиляна”. Удивително е как Учителят в съвършенство владее образните средства на българския фолклор. Той познава в дълбочина както философията на народното мислене, така
и неговата ценностна система и всички универсални модели, с които народът си служи,
за да изрази висшите идеали на своята душа.
Интересно за нас е, че много често символиката в идеите на Учителя и тази в народното съзнание съвпадат. Неслучайно Учителят
дава висока оценка на българската традиционна обредност. Той казва: „Аз бих желал
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българите да се върнат към своите стари народни обичаи, които са почивали на окултни
закони и са давали добри резултати”. В случая
в разглежданата песен Учителят си служи с
окултната символика на водата като символ
на Любовта, като отиването на момата за
вода изразява верния път на човека към Бога, а
любовта на момъка и момата олицетворяват
изключителната необходимост за човешката душа от Божествена любов. Този копнеж
по Божественото, представен от любовния
зов на момъка към момата, се излива в една
прекрасна безмензурна авторска мелодия на
Учителя в народен стил („Лиляно, цвете рано
в градина”), която, заедно с „Ти си ме, мамо,
родила”, „Ставай, дъще!” и др., може да бъде
образец за нов тип българска народна песен,
създадена според окултните закони и чертаеща нови съдбини за човечеството. Името на
момата е архетипно – то изразява женското
начало в много древни традиции, включително и българската, като, трансформирайки архетипа и придавайки му нов живот и развитие, Учителят свързва хората със силите на
Божествения свят.
Накрая ще разгледам и някои „възпитателни” песни на Учителя в народен стил. Те
бяха наименовани така от Петър Ганев в неговата работа над четвъртия концерт от
цикъла „Музикалното творчество на Петър
Дънов”. Характерно за тях е напътствието,
дадено от по-стари членове на семейството
към по-младите, в което последните биват
съветвани да съобразяват живота си с окултните закони, за да имат добро и щастливо бъдеще. Песента „Не ли думах” е съвет на
брата към сестрата, предаден косвено в разговор с майката, а „Бащина песен – Угледна
мома” е съвет на бащата към сина как да си
избере добра мома, с която да създаде добро
семейство и да живее в мир, любов и разбирателство. И в двете песни Учителят рисува
един идеален образ на добродетелна мома: работлива, ранобудна, милостива, ученолюбива,
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добра певица и пр., като й придава всички качества на Новия човек, които ще направят и
нея, и нейните близки, щастливи и свободни.
В същото време той с майсторски премерени щрихи прави кратка съпоставка между
стария и нов начин на живот, като изтъква
предимствата на новия. И тук сме свидетели на едно учудващо дълбоко познаване на
българските традиции и българския мироглед,
които Учителят с лекота привежда и тълкува. Характерно например за момите на село
е било тяхното подигравателно отношение
към момците в периода, когато се правят седенки и когато се е избирал бъдещият брачен
партньор. Това чувство на превъзходство на
слабия пол над силния в решителния момент
на избор бива тълкувано от някои изследователи на фолклора като остатък от матриархатни традиции в обреда на седенките. Този
интересен детайл в народната психология не
убягва от вниманието на Учителя. В песента
„Не ли думах” той казва чрез устата на загрижения за съдбата на сестра си брат: „Наша
Донка по душа е кротка, милостива, но сърце
си трябва да научи момците да не посмива”.
Учителят съветва младите да не си губят
времето с празни младежки ухажвания, които
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традиционно се извършвали вечер по седенки,
по чешмите и по хората, а да заменят тези
развлечения с разумна работа, помощ към послабите и самоусъвършенстване. В „Бащина
песен” бащата казва на сина си: „Мома се, синко, вечер не избира! – Хубава мома на светъл
ден се познава, кога Слънце сутрин изгрява.
/.../ Кога лозе копае, на нива ръкои вдига и слага
и на Бога хвала дава! /.../ Тя всичко в живота
намясто поставя. Тя е роса, що земята оросява. Тя е ангел, що отгоре иде при хората и в
дома им мир и радост внася!
Тя е светла кат зората, тя е мила кат
водата, тя е добра кат храната!”.
Трябва да отбележим голямата симпатия
и радост, която хористите от Националния
филхармоничен хор „Светослав Обретенов”
проявиха при разучаването и изпълнението на
тези дълбоко български и силно въздействащи
жизнерадостни народни песни (на концерта
„Ставай, дъще!”, състоял се на 11. 07. 2015 г.
в зала България с диригент и автор на аранжиментите Петър Ганев). Това беше нагледен
пример за добрите резултати от специфичния
подход на Учителя за пробуждане на съзнанието на българския народ чрез работата му върху българската народна песен.

ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ,
И ПЕДАГОГИКАТА НА ЛЮБОВТА

ПЕДАГОГИКАТА НА ЛЮБОВТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ
проф. дфн Ерика Лазарова
ИИОЗ при БАН

ПЕДАГОГИКАТА НА ЛЮБОВТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ
проф. дфн Ерика Лазарова

При същинската Любов човек вижда Бога във всичко,
виждаш как Бог се проява в най-малките неща... Човек
може да прояви напълно Любовта, като започне да живее
със съзнанието си в Причинния свят,
където един живее за всички, а всички – за един.
Учителя

В

световната културна история
няма по-високо признание за мъдрост, човещина и достойнство
от понятието УЧИТЕЛ. Петър Дънов, световноизвестен и като Беинса Дуно, заслужено носи тази титла на духовно благородство
и културно мисионерство. В нея е много силен
етическият момент, тъй като в нравствената интертекстуалност на понятието Учител е заложено иманентно разбирането не
просто за предаване на знания, а за възпитание
като култивиране на човечност. В този смисъл педагогиката не е само една частна научна
дисциплина, а интегриращ момент на всяка хуманитарна и социално-практическа дейност.
А да бъдеш педагог всъщност означава да са
грижиш едновременно за интелектуалното
и нравственото израстване на хората като
личности, способни съзнателно да изграждат
своя живот, основан на морални принципи и
отговорност пред другите.
Етическата отговорност пред битието и хората, социума и духовната култура е
фундаментът в Словото на българския Учител. Универсалността в постановките му,
адресирани към Доброто и Благородното у
човека, са ключът към разбиране на неговото

учение. Едно основно понятие пронизва философските му концепции и просветителското
му дело – Любовта към ближния като основа и
смисъл на мирозданието.
Любовта е космическа сила, изпълваща
цялата Вселена. Чрез нея човечеството като
цяло и отделната личност се самосъзнават.
Принципът на любовта в онтологически план
е Мировата любов, а чрез човека тя се превръща в гносеологическа и етическа ценност,
свързана със събуждането и проявлението на
свръхсъзнанието на личността. Опознавайки
я, човек опознава Божествения живот и разширява съзнанието си, обемайки всички хора в
сърцето си.
Такъв е пътят на Любовта в световноисторически план. И ако подобно съзнание на
всеобемност и вселюбов първоначално е достояние на единици1 като избраници на Еволюцията, работили последователно и неуморно над
низшето си Себе, благодарение цивилизационните усилия на просветеното човечество
постепенно се достига до момента, когато
по примера на напредналите души любовта1 Учителят ги определя като „върховете на човечеството, най-напредналите души” (Учителя. Издателство „Бяло Братство“, София, 2005, с. 204)
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благослов обхваща все по-широки маси, издигайки стъпка по стъпка общото равнище на
човечеството. Това е и начинът за позитивно
трансформиране на действителността и постигане на истинската всеобща еманципация,
когато безлюбието и примитивните страсти отстъпват пред съчувствието, разбирането на другия, солидарността и взаимопомощта.
Ако човек успее да направи съзнателна
връзка с цялото човечество, той ще бъде свободен... Ако обичаш само някого, това не е Любов. Когато говоря за Любовта, подразбирам
Бога, онзи Принцип, Който работи в света. Ние
трябва да дадем място на Великия Господ да
се прояви. И Този Дух е еднакво деликатен към
всички. Някой казва: „Обичам баща си и майка
си, обичам близките си, обичам обществото,
обичам човечеството”. Малко е това. Човекът
на Любовта, Мъдростта и Истината обича
всичко като едно цяло. Не обича ли всичко, той
не е истински човек. Като обича всички, човек
постоянно расте и се развива... Когато Божията Любов озари човека, той обича всички хора.
Тя го свърза с техните души. В Абсолютната
реалност съществува само едно отношение :
любов към всичко живо!2
Красотата на любовта е всички да обичаш и всички да те обичат. Това е идеалното
космическо състояние на нравствено съвършенство. Него Учителят нарича любвеобилност, а ние означаваме като пълнота на битието, тъй като чрез него се изявява изначалната
хармония на универсума, но и дължимото бъдещо състояние на съвършеното човечество
– Ново небе и Нова земя като есхатологична
цел, за която говори Исус.
Именно издигането на Любовта като
основополагащ принцип на битието и на човешката културна активност за преобразуване на реалността и на самия човешки феномен разкрива дълбоко и исконно евангелския
2 Учителя. Издателство „Бяло Братство”., С., 2005,
с. 206
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характер на учението на Петър Дънов. Той е
верен следовник и продължител при новите
културно-исторически и геополитически условия в Европа от началото на 20-ото столетие на християнската нравствена революция на Учителя от Галилея, чийто етически
смисъл е колкото в обновяване, преобразуване и прераждане на човека, способен да стане
едно с Бога Отец в резултат на еволюционното си преобразяване, толкова и в създаване на
разграничителната линия между Стария, или
Вехтия свят с неговия морал на омразата и
отмъщението Око за око, зъб за зъб и Новия
свят като Царство на Любовта, предполагащо отношението към Ближния да бъде тъждествено на обичта и самоуважението към
самия себе си.
Хуманното учение на П. Дънов е новаторска философия на живота, която е едновременно и цялостна наука за живота, опираща се:
1. На традициите на християнския хуманизъм;
2. На всичко ценно в световно-историческия опит на философското богоискателство;
3. На откритията на научното познание
от първата половина на ХХ век.
За да постави основите на мисловна система, в която най-голямо значение се отдава на педагогиката като човекотворчество,
на съзнателното самоусъвършенстване на личността и човечеството, на природосъобразния начин на живот и на синтеза на етика и
наука, етика и религия.
Дейността на Учителя е пронизана от
действена евангелска любов към обикновените
хора. Точно затова при него не може и дума да
става нито за абстрактни мисловни постановки, нито за сектантска дейност, както
дълги години се опитваха да дискредитират
философията и практиката на Бялото Братство противниците му. Затова днес актуална научна задача е да бъде опознато и оценено

Педагогиката на любовта на Петър Дънов
по достойнство творчеството му като един
от най-значимите феномени на българското духовно наследство, при интерпретацията на което нямат място предразсъдъци и
догми, идеологически щампи и инерционно мислене, обърнато назад, без да се държи сметка за прогреса, или еволюцията като закон на
единното космическо развитие.
Третирайки личните усилия по нравствено въздигане като път на световно-историческата еманципация и ускоряване на
космическата еволюция, Учителят ни дава
едновременно уроци по българщина, но и ни
учи да разглеждаме света като Обща родина,
а всички хора – като братя и сестри, индивидуално отговорни за бъдещето на Вселената
и за стила на социалните отношения. Той е
човекът, който още през първата половина на
20-ото столетие говори за обединена Европа
и следвайки идеите на Удроу Уилсън, предрича настъпването на епохата на европейската
интеграция: „След войната ще се заговори за
Европейски съединени щати и тази идея ще се
осъществи “ (01. 05. 1940).
С много вяра и с оптимизма на духовното зрение говори за приближаващата епоха на
сътрудничество, когато противопоставянето на нации и региони ще стане анахронизъм.
На 20 септември 1935 г. заявява пророчески:
„След сто години ще намерите Европа съвсем
друга. Границите ще бъдат премахнати и ще
се създадат други отношения между народите и човеците”. В съчиненията му намираме
и визии за автоматическия крах на болшевизма, за природните катастрофи, за политическите сътресения и за пика на насилието в
началото на Третото хилядолетие. Но има
и предостатъчно основания за исторически
оптимизъм, тъй като „рецептата” за преодоляване на кризата на хуманизма и релативизацията на нравствените стойности е
противопоставянето на действената Любов
на разрушителната сила на БЕЗЛЮБИЕТО и
поставяне на етиката на любовта като закон

Ерика Лазарова
на битието в основата на изграждащата се
(вече) нова култура на духа.
Отвореното съзнание, любовта към
всеки и всички и разумното сърце са алтернативата на насилието, алчността, цинизма, меркантилността, на ширещите се
равнодушие и бездуховност, типични за модерното и постмодерното време, маскирани
като прагматизъм. А той е възхваляван като
висша добродетел, отричайки в същото време като безнадеждно остарели и непотребни
идеализма и неутилитарното отношение към
живота.
Затова Дънов с право разглежда съвременната цивилизация като аморална: „Цялата съвременна цивилизация почива върху
възгледите на фарисея – тя е фарисейска цивилизация”. Тя ще промени характера си само
когато отделният човек изправи живота си,
тоест, когато осъзнае, че собственото му
спасение и спасението на човечеството зависят от нов стил на живот и творчество,
предполагащи изграждане на културата на
Духа. А тя поставя на първо място не богатството, светския успех или властта, а
владеенето на собствените сили, превърнати
съзнателно в добродетели, и изправянето на
грешките на характера и обществото, изградено върху лъжа, насилие и потъпкване на исконните човешки права като свободно развитие и уважение към индивидуалността.
Да възлюбиш Ближния като самия себе
си е предмет на новата Философия на любовта, която е в същото време и Педагогика
на любовта. Тя разкрива:
1. Космическото и обществено назначение на човека;
2. Закономерностите на световно-историческата еволюция като един безкраен
процес в универсума;
3. Хуманния характер на настъпващата
нова Култура на Любовта;
4. Кармата като закон на космическата
справедливост и самовъзвисяване чрез стра-
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дание в Училището на живота. Неин апотеоз
е разбирането за личностно-трансформиращата й сила, превръщаща емоцията Аз – Ти и Аз
– Ние в Божествена любов:
Дали любовта ти към един човек е Божествена се познава по това: ако тя роди в
теб Любов към всички, е Божествена. Щом обичаш едного, сърцето ти се отваря за всички,
към всички си разположен и във всичко виждаш
доброто и красивото.3
Нравственият патос на подобна всеобемаща и безкористна любов е перспективата,
че всъщност няма принципна разлика между
човешката, Духовната и Божествената любов: Всяка любов е Божествена, само че поради
несъвършенствата на съществата, през които
минава Любовта, тя добива примес и затова не
може да се прояви в своята чистота и Пълнота.4
Пътят на любовта е еволюция, а отклонението от Божествените й проявления
е инволюция. Истинската, тоест Божествената любов, е непрекъснат процес на развитие и самоусъвършенстване. Тя не означава „половин ден да обичаш, а половин ден да
мразиш”5, нито непрекъснато да сменяш и изоставяш обектите на чувствата си.
Само чрез преобразуващата вътрешния
резерв на отделната личност и на целокупното човечество от духовна енергия, добродетели и воля действена, или практическа любов е възможно изграждането на новите хора
на новата култура. Характерно за тях е, че
са способни да хуманизират историята и да
променят качествено цялостната културна
реалност, придавайки й измеренията духовност, нравственост, съзидателност.
Те се придобиват първо в човешката
душа, а после – в културния и социалния климат на комплексната планетарна реалност.

Любовта е универсален източник на здраве и
вдъхновение, на творчески подем и радост. Тя,
според Педагогиката на Любовта, е условие за
саморазвитие и за мир. Прави човека красив
и целеустремен, безстрашен и разумен, благ
и свободен, творчески, отговорен, освобождаващ се от недостатъците си, обичайки и
учейки се непрестанно от своите грешки. Тя
развива талантите му и затова Учителят
казва: „Щом дойде любовта, тя събужда великото, славното, красивото в човешката
душа”.6
Да обичащ означава да започнеш за живееш истински, отваряйки дверите на битието и на собствената си душа. Науката
и животът, теорията и практиката взаимно се допълват. Великата наука за любовта е
най-голямото постижение на мислещия човек
от епохата на прехода към модерността. Затова е закономерно, че тя „...включва в себе
си всички други науки. Който има Любовта,
може да се справи с всички положения в живота си”.7
Такъв човек е въоръжен с необходимите
познания на закономерностите и с позитивните мотивации, за да превърне Любовта в
служене – на хората и на Бог чрез съзнателен
и творчески труд. Учителят го определя като
живот за цялото. А точно това е живот във
и за Любовта. Става въпрос за процеса на антропотворчество, който условно означавам
като Макропедагогика на Любовта. Той
пронизва цялостното творчество на мислителя Беинса Дуно и в този смисъл е определение, но и обобщаваща характеристика на
крупното му философско дело.
Може би най-оригиналното във философско дело на мислителя П. Дънов е разбирането
му за живота като училище, продължаващо
през всичките години на земния ни път. Човекът, поел по пътя на съзнателното еволюцион-

3 Пак там, с. 178
4 Пак там, с. 182

6 Пак там, с. 208

5 Пак там

7 Пак там, 217
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но развитие, е ученик, устремен към постигане
на смисъла на живота като служене. По този
път има, естествено, много трудности, изпитания, болка от собствените ни несъвършенства и несъвършенствата на всички, които
спират чрез низшите си страсти нашето развитие и развитието на човешкия род.
Затова ни се налага да повтаряме отново и отново „класовете” на извънучилищното
си обучение по човечност, ту взимайки изпитите си с отличен, ту проваляйки се, за да
започнем отново и отново в кръговрата на
живота да се трудим над еволюционното си
израстване. Превъзмогвайки стъпка по стъпка негативните страни на характера и темперамента си, на навиците и предразсъдъците
си, за да постигнем онова ниво на космическо
съзнание, при което вече е невъзможно да грешим, понеже сме влезли в единния поток на
Божествената любов.
Но за да се подготви за подобно съзнателно нравствено съществуване, отделната
личност трябва да получи нужните насоки.
И именно тук е ролята на Педагогиката
на Любовта като наука за образованието
и възпитанието на децата и подрастващите, чиято цел, както показва и гръцката
етимология на понятието, е детеводството,
или последователната социална подкрепа на
пълноценното развитие на младите личности. За педагога е най-важното освен да бъде
специалист перфекционист в своята област
на познанието и практиката, да работи с любов към всеки ученик. В тази контекстулност
е важно да се подчертае, че Любовта е едновременно възпитателен, но и научен принцип, подпомагащ, стимулиращ и активиращ
проявлението на пълния потенциал на детето
при развитието на неговия интелект, естетически вкус, физическата му кондиция и онова, което съвременната психология толкова
добре нарича „емоционална интелигентност”
и без която е немислимо проявлението на фактора „духовност” в педагогическия процес.

Ерика Лазарова
Разглеждана в исторически план, обществената функция на възпитанието през цялата
културна история досега се е определяла от генералната задача за подготовка на подрастващите за живота на възрастните чрез придобиване на определен обем от знания и умения, често
статусно лимитирани, както и за усвояване на
писаните и неписани принципи, норми и табута
на социалната комуникация, като едва при отделни велики педагози като Ян Анус Коменски,
Мария Монтесори или Фридрих Фрьобел,
създателят на детската градина и автор на мотото „Да живеем за нашите деца”, се осъзнава
истината, че децата не са възрастни в умален
мащаб, а уникални вселени. Съответно – те
трябва да бъдат изучавани с любов и да им се
въздейства не чрез принудата на ученето като
тежък труд, а чрез стимулиране на естественото детско любопитство, вродената естетическа чувствителност и на съвестта като
невидим, но могъщ морален стожер, позволяващ
на младата личност да избягва злото и да твори
добро, когато има изградени базисни представи
за истина, красота и добро.
За разлика от преднаучната и класическата педагогика, ориентирана към удобното
вписване на индивида в социалното цяло, новаторската Педагогика на любовта на Петър Дънов не се интересува от законите на
статуквото, а от космическите закони като
естествен нравствен регулатор на социума, но
и на вселенското развитие. Като своя главна
задача тя определя създаване на такива условия за формиране на всеки учащ се, че той да
излезе от училището като образователна и
възпитателна институция всестранно подготвен за живота, интерпретиран не само
в ограничените рамки на материалната реалност, но и като космическа такава. Затова
е голяма и ролята на педагога да изгради възпитаника си като личност със сетива, пробудени за висшите цели на съществуването на
отделния човек като безкрайно развитие в непрекъснато развиващия се космос.
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В това отношение естествената детска любознателност е стимул и задължително условие за работата на педагога, подбуждащ и подхранващ я. В този смисъл тя е
направо противоположна на празното любопитство към чуждото битие8, което е свидетелство за изоставащото нравствено развитие и трябва да се коригира, като се поставя
логическото ударение върху ценността на познанието:
Детето се интересува от всичко, пита
за всичко. За търсене на отговор на много от
своите въпроси то ще се подбуди да работи: ще
изучава фактите, ще събира данни било от природата, било от книги, списания и пр. За целта
може да му се наложи да прибегне и да някои
опити. След това ще проучва събрания фактически материал.9
През годините тази потребност от познание расте и укрепва, когато е насочвана в
правилната насока и изследователският рефлекс на детето и юношата се превръща „във
вечно будна, съзнателна любознателност (курсивът мой – Е.Л.)”, тъй като „В основата на
целокупния ни духовен живот лежи вечната,
неуморимата ни потребност да си обясняваме фактите на света”.10 И оттук започва
истинската интелектуална работа – иновативното мислене, отричащо механичното
заучаване на инфомация, вместо търсенето
на отговори. Това е още една базисна особеност на тази наистина хуманна педагогика.
За нея е типично и че тя не разчита
на наказанията като запретни механизми,
ограничаващи по изкуствен, а често и насилствен път девиациите в детското развитие,
нито на оценките като стимулатори за добро поведение и добри постижения, тъй като
8 Учителя Петър Дънов. Пътят на ученика.Съборно
слово 1923-30. „Бяло Братство”, С., 2010, с- 262
9 Боев, Б. Учителят за възпитанието. „Сила и живот”, Бургас, 1994, с. 137
10 Пак там, с. 138
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е наясно, че само вътрешната или етическа
мотивираност и високите идеали водят до
позитивна личностна трансформация.
В този смисъл образованието винаги
е и самообразование, а възпитанието предполага достатъчно интелектуална и емоционална зрелост, за да разчита на желанието
на детето или юношата да се усъвършенства самовъзпитавайки се, тоест – третира го едновременно като обект, но и субект
на собственото си личностно изграждане
като съзнателно саморазвитие. Това наричаме принцип на автоактивността. Според
Учителя е особено важно детето да бъде активно в училището и да осъзнае радостта
от ученето като труд и творчество: „Всеки
човек – и възрастен, и млад – усеща досада,
мъка, когато е пасивен. Като дадем на детето възможност да твори, тогава ще се развиват силите му; умът, чувствата и волята му
ще се укрепят”.11
Пета особеност на собствено педагогическата дейност на Учителя е, че благодарение на многостранната си ерудираност и
отлично познаване на световните педагогически теории и практики, той създава своята
Педагогика на Любовта като отрицание на
днешните ни училищни системи, толериращи
зубрачеството и бележкарството, а вместо
това поставя логическия аспект в работата
на ученика върху формиране на самостоятелно
и творческо мислене.
Тоест – необходимо е стимулиране
на творческото начало у всеки подрастващ. Точно този подход подпомага цялостното развитие на личността в хармонията
на проявление на всички духовни и физически
способности на дадена индивидуалност като
поредният водещ педагогически принцип. На
едноизмерния човек на технитизираната консумативна цивилизация на ХХ-ХХI век бива
противопоставен Човекът на светлина11 Пак там, с.. 133
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та12, който е същество познаващо, тоест
рационално. В същото време той е и изявена
нравствена личност, творец и гражданин, чиято позиция на отговорност пред Бога, хората и културата го прави добър българин, но и
добър гражданин на света, загрижен за благополучието на всички и всеки в един наистина
планетарен и космически мащаб.
Детето става творец, когато му създадем условия да прояви богатствата на своята
природа, независимо дали се занимава с умствен или физически труд, дали учи или прилага в живота наученото, като задължително
трябва да се изхожда от:
1. Неговите интереси и пoтребности и
2. Любов към труда, вдъхновен от играта. Играта е начин да се внесе изкуство в педагогиката и децата да учат с удоволствие,
независимо дали четат, пишат, смятат, рисуват или работят в градината.
Днешната култура е механична13 и по
тази причина формите на труд не позволяват на отделния индивид да прояви своята
същност. Той възприема трудовата си дейност като принуждение или насилие отвън, а
не като иманентна вътрешна потребност.
Нерадостният извод е, че културата на бездуховността води до обезличаване на човека,
който живее безцветно и безрадостно. При
неодухотворения труд, движен единствено
от материален интерес, самият работник се
механизира, независимо дали се труди в материалната или в духовна сфера. Душата е
окована и човекът трябва отново да постигне целостта си, за да не бъде работата му
бреме и тегоба, а той да възприема себе си
като пасивен инструмент на чужда воля или
икономическа безизходица – един винт или
колело в огромната производствена машина
на социума, както са казвали още немските
романтици.

Ерика Лазарова
Според Петър Дънов има три форми на
трудова дейност: мъчение, когато е по принуда, труд – когато е дълг, и работа, когато
става дума за нещо, което се върши от Любов14. При новата, свободна форма на труд човекът субект на съдбата си е активен, защото е привел в действие всичките си заложби
и е активирал моралната си мотивация. Преодолява се един от основните недъзи на цивилизацията, отделяща научно-техническия
от собствено културния напредък, когато
„Обстоятелството, че душата на днешния
човек не участва в труда, унижава човешкото достойнство, понеже при този начин на
труд човек не е душа, ценна сама по себе си,
а машина”.15
Изходът е в преодоляване на подобно
несвободно съществуване и превръщането на
труда от немеханизирано и полуробско действие в творчески акт:
Пълният живот идва, когато във всяка проява участва целият човек. Когато чрез
своите постъпки човек черпи от вътрешния
извор на своята природа, тогава се проявява,
тогава трудът раздвижва дълбоките сили на
човешката душа.
Красивият вътрешен свят трябва да се
изяви при нашата дейност. Тогава трудът ще
носи в себе си Красотата, отблясъка на един
друг свят. Тогава трудът ще се одухотвори, а
целта е той да се одухотвори, т.е. в него да се
влее духовен елемент.16
Трудейки се съзнателно, човекът с пробудено и разширено съзнание работи безкористно и със сърце за другите. Както прекрасно
казва Учителят, работещият немеркантилно
работи като Господ. И точно това трябва да
стане в наши дни поанта на възпитателната
работа. Вместо да се представят преуспелите хора, и особено богатите, като пример за
14 Боев, Б. Учителят за образованието, с. 135

12 Учителя, с. 396

15 Учителя, с. 359

13 Пак там, с.358

16 Пак там
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подражание и те да се издигат на пиедестал в
ранг на елит от средствата за масова информация, трябва да се дава предимство на човешките добродетели и особено – на душевната щедрост и безкористност.
Училището на бъдещето, което замисля
П. Дънов, е училище за живота. То се грижи
не просто да насажда знания у възпитаниците
и да създава полезни навици и постановки, но и
да облагородява характера на питомците си,
за да станат те добри, трудолюбиви и почтени хора, за които етиката е не абстрактна
наука, а начин на живот. Неговата ярко изразена практическа насоченост също спада към
базисните принципи на Педагогиката на любовта като комплексен научен метод на ръководство на детското развитие.
Според нея, ако някой работи върху определен научен, художествен или практически
проблем, но прави това воден изключително
от амбиция за личностно издигане и признание, у него няма да се събуди истинското творчество. Ако работи за другите, за Цялото,
за Бога, той привлича положителните сили в
Природата, които го движат напред, развиват се дарбите му, пред него се разтварят
широки хоризонти за постижения.
По закона на инволюцията, „..поетът,
музикантът, проповедникът и прочие, ако работят за пари, губят от таланта и вдъхновението си”17 и обратно – ако те са движени
от схващането за служене и работят без користна мисъл, имат истински високи постижения и се чувстват вдъхновени и окрилени,
работейки със сърце.
Това има съществено значение за възпитанието на нравствени добродетели като
безкористността, сътрудничеството, взаимопомощта и отзивчивостта към проблемите на другите, които са органична част
от принципа за нравственото възпитание.
17 Пак там, с. 348
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Чистотата - физическа и духовна, е условието, без което не може да се реализира
истински моралната личност, при която по
богомилска традиция има пълно съвпадане на
добри чувства, помисли и мотивации, добри
мисли и добри дела. Като контрапункт на
съвременния мирогледен цинизъм, злоречие
и резистентност към аморалните прояви,
Учителят призовава за непримиримост към
всичко, което петни личността и замърсява
с негативна енергия света, в който живеем.
Не на последно място по значение в Педагогиката на Любовта са принципите на:
1) Природосъобразния живот, включващ правилното дишане, рационалното хранене, спортните занимания като гаранция и
грижа за здравето на подрастващите;
2) Единение с природата;
3) съчетаване на висшите етажи на
познанието с практиката в т.нар. трудово
възпитание;
4) Най-широко използване на методите
и средствата на естетическото възпитание в целокупния дидактически процес.
Говорейки за възпитателния процес в
училището, Дънов обръща огромно внимание
на проблема Защо работата сред природата
трябва да бъде средище на цялото обучение и
възпитание – за него този въпрос е средоточие на много ключови аспекти от работата с
децата и младите хора, защото самата нова
педагогика трябва да изхожда от детската
природа и да отчита фактори като:
1) Детето тръгва към опознаване на света най-напред от заобикалящата го реалност
и чрез сетивата си, а после чрез разума то възприема познавателно света и по тази причина
връзката с емпирията, с околната среда е задължителна в педагогическата дейност с наймалките. Като добър пример се сочи например
ученето да се брои да се осъществява чрез плодове – круши или ябълки, или се изтъква предимството да им се посочи при разходка в гората защо не бива да се замърсява природата;
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2) Детето се учи на съзнателно и отговорно отношение към природата, общувайки
с нея; в днешно време това води до изграждане на екологическо мислене, наченки на които
поставя преди близо цял век Беинса Дуно чрез
своите педагогически визии;
3) Детето трябва да води здравословно
съществуване и да не бъде затваряно в прашни класни стаи, а да излиза сред природата не
само за разходка, но и за обучение в онова, което днес наричаме „зелено училище”;
4) Физическата работа, и особено саденето на цветя и дървета, както и работата в
градината са много полезни за здравето и тя
трябва да бъде упражнявана от учениците
от всички класове. Това не значи всички училища да се третират като селскостопански,
а да се научи детето да общува с енергиите
в природата. С оглед на обмена на енергии и
укрепване на психическата енергия в детския
организъм много интересни са възгледите на
Учителя за факта, че когато човек „копае,
сади или полива в градината, отрицателните
енергии в човека се пласират в земята, човек
се освобождава от тях и идва пак в едно разведрено душевно състояние”18;
5) Срещите с природата са и срещи с
красотата и поезията на Натурата. Детето
привиква да не подценява тревата, цветята,
дърветата и да възприема дори и най-скромното растение като откровение. То се учи от
него на разбиране на висшата красота и вижда
въплътени висшите идеали в единството на
духовно и физическо.
Трудовото възпитание се цени високо,
тъй като възпитава характера, но и създава
условия за житейска самостоятелност на
младия човек. Затова в училището на Новото
време всяко дете изучава някакъв занаят, като
паралелно с това се формира като естетически грамотен и естетически чувствителен човек, който сам упражнява някакво изкуство.

Този занаят не просто дава хляб в ръката на младежа, по хубавия народен израз, но и
калява характера му и го прави самостоятелен и способен да се бори с трудностите, без
да унива и да се чувства изхвърлен зад борда
на обществото. Идеята на Учителя в това
отношение отива още по-далеч и предвижда в
новия тип училище да съществува нещо като
практически изпит или проверка на наученото, при което младите хора периодично са изпращани в реалния живот, за да опитат и се
уверят сами не само доколко са усвоили практически занаята, но и дали чрез придобитата
професия могат да си изкарват насъщния.
Образован, физически добре развит, с
практически умения и развити естетически
чувства – такъв трябва да бъде ученикът,
отворил душата си за космическата любов.
Да обича изкуството не е достатъчно за него,
който желае да промени собствения си живот
и обществото в положителна насока.
Истински образованият човек, според
идеала на Педагогиката на Любовта, е преминал солидната школовка на естетическото възпитание, което обаче продължава цял
живот. Музика и паневритмия, изобразително изкуство и танц подхранват душата
и интелекта.От педагогическа гледна точка
най-голямо внимание се обръща на музиката,
която още по Питагорейска традиция е интерпретирана като атрибутивно свойство
на универсума и ученикът трябва да се научи да възприема музиката на природата, или,
както пише Боян Боев, има тясна връзка
между музиката и човешката мисъл, както и
между музиката и човешкото здраве. Добрият живот е музика19, той носи мир, радост и
хармония, развива дарбите, облагородява чувствата и твори воля за саморазвитие.
Според Учителя музиката е първостепенен образователен фактор и помага за облагородяване на човешкия характер, затова музи-

18 Боев Б. Учителят за образованието, с. 152

19 Пак там, с. 346
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калното изкуство трябва да стане неразделна
част от живота на личността, поела по пътя
на съзнателната еволюция. То гони скръбта
и безверието и е велик метод на тониране и
трансформиране на психическите състояния
на личността. Музиката подмладява, гони
раздразнението и низшите помисли, възвисява характера и въздейства дори върху животните. Затова е от съществено значение какво се слуша, какво се изпълнява и какви песни
пеем. Когато музиката се превърне в част от
ежедневието на просветения човек, той става по-мек, по-толерантен, по-добросърдечен
и отворен към другите. Затова всеки човек
трябва да премине през етапа на музикалното ограмотяване и музиката да се превърне в
насъщен елемент на живота му:
Здравето почива върху музиката. Докато сте музикални, вие сте здрави. Като пеете,
болестта си отива. Музиката дава тласък на
всички органи на тялото. Там, където нищо не
може да проникне, прониква музиката и действа благотворно. В света на музиката няма болести... Болният може да се лекува със съответната музика...
Между музикалното чувство и мисловната способност има известна връзка... Колкото
по-музикален е човек, толкова и разсъдъчните
му способности са по-силни... Без музика права
мисъл не съществува... За развиване на човешкия ум и сърце е потребна музика. Всяка песен
е хубава и е изпята хубаво, ако дава подтик на
човешкия ум, сърце и воля...
Човек не може да стане истински учен,
ако не е музикален. Не може да бъде поет, ако
не е музикален... Това се отнася до всички други дарби.20
Педагогическите принципи на Учителя
са вдъхновени от иновативно разбиране за
възпитанието като единство на наука и изкуство, като по този начин е решен положително един твърде стар спор. И това проличава
20 Пак там, с. 344-347
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най-добре в белетристичното описание на
Училището на бъдещето в романа на Невена
Неделчева Марта. Казват, че тя е споделяла с
Учителя написаното, водена от желанието да
е максимално точна при предаване педагогическите му възгледи, личи и че доста се е потрудила, за да вникне задълбочено в тях, затова
успява да създаде произведение, което описва
с познаване на детайлите, но и по много увлекателен и пластично-достоверен начин.
Убедена съм, че тя дава не само цялостна представа за замислената от Учителя цялостна реформа на училищното образование и
възпитание, но и предава майсторски духа на
реален хуманизъм, онагледявайки идеите чрез
разказа си за вече осъщественото училище за
живота. Наративът е толкова увлекателен
и предава с такива подробности от педагогическите открития на Петър Дънов като
учен и мислител, че те стават разбираеми
и достъпни за всички. Проличава и действената сила на онова, което е все още предстоящ педагогически експеримент, но притежава
могъщ жизнеутвърждаващ заряд и убеждава
в правилността на постановките на Педагогиката на Любовта като продиктувана от самите потребности на Живота и Еволюцията.
Създавайки чрез словото образа на новото училище, наричано от нея опитно не само
понеже е първо по рода си в световен мащаб, но
и защото чрез педагогическите методи и средства се експериментира със създаването на новите хора, Неделчева ни кара като читатели да
се чувстваме участници в процеса на опознаване и оценяване на един хуманистичен проект с
огромна стойност за бъдещите поколения.
И тук искам накратко да Ви направя
съпричастни като аудитория от слушатели
и/ли читатели с няколко специално подбрани
от мен страници, или по-скоро редове, като
предвкусване на удоволствието от срещата
с една мъдра книга, чийто патос е потребността от реализиране на великия замисъл
на Новата педагогика. Убедително и кар-
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тинно е представена същността на Училището на Любовта – от стила на преподаване на
изкуството и новото разбиране за дисциплината при провеждане на уроците до големите
възпитателни принципи и от естетическата
рамка на самото училище (голяма рядкост в
официалната образователна система от първата половина на ХХ век у нас!) до работата
в учебната градина.
Започналият да чете книгата трудно
ще повярва, че става дума за художествена
реалност, която още не е въплътена в действителността. Достатъчно е да се почувства
позитивното послание на единството на
форма и съдържание, на тъждествеността
на добро, красиво и истина, за да усети заразителното влияние на градивната енергия на
учениците, направили всичко със собствените си ръце – къщи, гара, градините – цветни, овощни, зеленчукови, а и тучните ниви са
гледани отново от възпитаниците на училището, за да проумее, че онова, което Дънов е
виждал с духовния си взор, нему принадлежи
бъдещето, независимо дали ще бъде материализирано в реалността двадесет, петдесет
или сто години по-късно:
„(Гостите) Минаха по една хубава алея,
от двете страни на която на равни разстояния, близо на по десет метра, имаше кипарисови млади дръвчета, а между тях – разцъфнали рози и тук там насложени статуи...
По-нататък минаха през арка от разцъфнали,
особен вид виещи се цветя и след това влязоха в една зала. Нямаше нужда да им се казва
каква е тя и за какво служи, защото гостите
веднага разбраха, че служи за рисуване. Залата
беше грамадна, със сводеста форма. Големите прозорци бяха сложени под различни ъгли,
за да дават необходимата най-добра светлина
за работещите. По стените имаше картини,
рисувани по всяка вероятност от школниците или техните ръководители...
И странното бе това, че всички работеха тъй, като че ли никой не беше влязъл в
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стаята им. Марта се спря и изгледа всички
с особено умиление. – „Милите, мислеше си
тя, сега те полагат изпит не само за своето
изкуство, но и доколко са работили върху
своите характери.” Погледът й ги изреждаше един след друг и тя виждаше момчета и
момичета от най-различни възрасти, които
сякаш бяха пръснати кой където си беше намерил място... и веднага разбра, че... имаше
някаква друга, по-дълбока идея в нареждането освен по възрастите им, както в обикновените училища. Тя можа да различи различните групи според начина и умението им
да рисуват.
В това време Марта чу госпожицата
(учителката) да обяснява, че тук всеки може
да върви напред, независимо от възрастта си.
И че всеки, който знае, е помагач на този, който знае по-малко от него. Всякога един ученик
има свободата да отиде при когото си иска
от братята и сестрите, за да го гледа и се
поучава от работата му. Тук взаимопомощта (курсивът мой – Е.Л.) е на първо място.
Да покажеш на по-малкия си брат или сестра
нещо, с което можеш да ги улесниш, е качество, което се развива у всички ученици”.21
Главната героиня е впечатлена и очарована и от царящият дух на доброволност на
заниманията при отсъствието на каквато и
да е принуда върху детската личност. Личи,
че от първостепенен интерес за възпитателите е да открият и поощрят талантите.
Подчертано е, че всеки човек има специфични
способности, някакви дарби, които трябва да
бъдат култивирани, тоест – заляга се върху
творческото начало у всеки човек: „…ние никога не мъчим децата с това, към което те
нямат разположение. Но, разбира се, стараем
се винаги да им се създадат условия, за да яви
разположението. У всеки човек има някаква
дарба и като работи над нея, развива я”.22
21 Неделчева, Н. Марта, София, 1946, с. 307-308;
22 Пак там, с. 310
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Интригуващо е също как Марта си
спомня за писмата на един от учителите в
новата образователна институция, призвана
да промени с новаторски средства съществуващата ретроградна просветна система.
Показано е как се обновява и трансформира
самата същност на образователния процес,
на училищната дисциплина като насилие над
детската воля и желания и как самите ученици усещат с цялото си същество, че получаваните знания и умения са им нужни, полезни, интересни, а учителите им помагат да
усвояват комплексната реалност на живота
интердисциплинарно, както бихме се изразили днес с актуалния научен сленг, при това
изпитвайки удоволствие от процеса на получаване на тези знания и умения. Тогава и самите усилия в учебния процес не се възприемат
негативно.:
„Изсвирихме няколко парчета, после
брат Светлинов заговори върху музиката.
Стенографираха всичко и бих ти го писал,
ако знаех, че те интересува. Но казвам ти, че
това, което той говори върху музиката, никъде не съм го нито чел, нито чувал. Той (я)
разглежда от съвсем друга гледна точка и я
свърза с целия живот на човека. Когато след
време се обърнах, видях че салонът беше почти пълен. Имаше абсолютна тишина. Всички
бяха навели глави и пишеха по бележниците си.
Ето, това беше един час по музика и никой не
разбра, че е лекция, никой не почувства обременяване на ума и душата си. А все пак това
време официално беше обявено за почивка и
всеки можеше да го употреби за каквото си
иска. Следователно можеха, ако искат, никой
да не влезе в салона – както това би станало
в обикновените училища, където се чака с нетърпение удрянето на звънеца, за да изскочат
навън, като да си били вързани дотогава... А
тук няма такова строго разграничение. Един
учебен час може да трае според работата и
всеки има свободата да си излезе тихичко, ако
не иска да слуша... защото тук има една ос-
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новна максима – знанието ползва този, който
го изучава и прилага в живота с любов. Мен
никой не ме задължава с нищо външно и ако
не уча, няма да ме упрекне – но утре аз няма
да мога да се ползвам разумно от благата на
природата и моето незнание и несръчности
ще ми бъдат най-голямото наказание.... Тук
преди всичко държат на развиването и пробуждането на съзнанието. Всеки да учи и работи съзнателно – да знае защо и за какво.
Например един ученик изучава геометрия –
той знае, че тази наука ще му е потребна в
архитектурата, в инженерството и др. А не
я изучава така механически, като откъснат
и отделен предмет от живота... Тук нещата
не се изучават защото така трябва, тъй са
наложени, а защото всички са необходими”.23
Накрая ми се иска да обобщя всичко казано досега с няколко думи, отнасящи се до
концептуалната страна на доклада. Философската система на Учителя Дънов е завършена
Макропедагогика на Любовта, поставяща
като първостепенна задача на социокултурното развитие формирането на човека творец като личност, действаща по Законите на
Всемирната Любов. Чрез творчеството на
световно признатия българския мислител ние
разбираме по-пълно и задълбочено ставащото
в модерната и постмодерната действителност и се издигаме до разбиране на съкровения
смисъл на съществуването като единство
на физическия и свръхсъзнателния живот.
Бих добавила още, че неговата справедлива
критика на недъзите на реалността вчера
и днес, представяваща, за отчаяние на всички чувствителни хора, един крайно обеднял
свят24, враждебен на истинската човечност,
звучи сякаш е споделена днес. И важното е, че
както подчертава мислителят мъдрец, от
съществено значение за настоящето и бъдещето е не просто да се руши остарялото и
23 Пак там, с. 208-209
24 Учителя. София, ББ, 2005, с. 384
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исторически ненужното, а да се творят нови
ценности, като непрекъснато се надгражда,
тоест, биват грижливо съхранявани и доразвивани съществуващите, понеже без приемственост няма прогрес.
Но най-важното е да се преосмисли съвременната ситуация като ключов момент,
когато Любовта идва в човешкия живот и
се превръща в основен фактор на напредъка.
Или, както ще каже сам пред учениците си,
Доброто взема надмощие над злото. Човеците се подготвят за работници на Новата култура. Онова, което става с въглена, който се
превръща в диамант, ще стане и с хората.25 Но
подчертава също, че силният духом човек е
същевременно благ и мек, какъвто е идеалът за християнина, отричащ наказанието
за сметка на прошката – само тогава ще се
променят драстично човешките отношения
в посока на братството и сестринството,
а това означава живот в духа на сътрудничеството, солидарността, взаимопомощта,
доброжелателството и добротворчеството.
Само догматиците и фанатиците не
виждат или не желаят да възприемат исконната евангелска същност на Учението на П.
Дънов и го противопоставят на ортодоксалното християнство, защото става дума
за вярност към апостолските принципи и за
живот в името на Бога и Сина. Няма нито
един нравствен принцип в него, който да не
е автентично християнски. Но същевременно става дума за философия на живота, която
държи сметка за реалиите на живия живот и
за постиженията на науката, от които щедро черпи, и в това е силата и жизнеспособността й, привличаща в орбитата си все повече мислещи българи и хора от целия свят,
възприемащи беседите на Учителя, неговата
музика и паневритмията като обективна потребност за своята хармонична физическа и
духовна самореализация.

Защото чрез неговата философия и музика са се докоснали до по-висшите светове и
са станали едни от „пробудените”, за които
дори обикновеният делничен свят вече не е
същият. Подобен човек „...вече е свободен от
безпокойствата на личния живот. Светът за
него вече има друг облик: небето е по-синьо,
цветята – по-красиви, въздухът – по-свеж,
хората – по-добри, и Животът – по-радостен... Нещо чисто и детско възкръсва в него.
Той е богат, понеже се чувства брат на всички същества. Всичко е негово... Домът му е
голям: всички хора са негови братя и сестри,
всички същества са негови близки... Сега вече
той няма страх за утрешния ден. За него всеки ден е празник – дар от Бога – и носи всички
блага, носи нови радости и красоти, понеже
той живее за тези, които обича и които го
обичат. По-голямо е сега щастието му, понеже щастието на другите е и негово... Той живее в Светлина, понеже едно велико Слънце е
изгряло в душата му – Любов към всички. Той
е от новородените”.26
Ако постигнем подобно духовно състояние на хармония и добронамереност към
всички, ще можем да отговорим на културоптимизма на Учителя, който е искал на входа
на Училището на бъдещето да бъде поставено мотото Настоящето определя бъдещето.
Защото от всеки от нас персонално зависи
дали глобализиращия се свят ще бъде глобално
хуманизиран или ще победят антихуманните
тенденции на бездуховността и саморазрушението, които тревожат мислещите хора
на планетата.
И ние лично се надяваме, че няма алтернатива на Любовта, която, съюзена с Красотата-Добро, побеждава Безлюбието.

25 Пак там

26 Пак там, с. 349
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редлаганата иновационна система е част от проучване, посветено на хуманистичните измерения на здравословния начин на живот от
изследователски проект Хуманизация и демократизиция на университетското образование,
проведено през периода 2006 – 2009 година4.
Изборът на темата, както и възприетите
и защитавани тези и концепции, са продиктувани от новите реалности и разбирания за
човешката същност и предизвикателствата на времето, в което живее днес човечеството – „време на велики промени, както
посочва Учителя Б. Дуно, при което е необходимо ускорено да се променя съзнанието. Промяната сега е вътрешна и засяга съзнанието,
което свързва вътрешното и външното“. Това
изследване обосновава и търси парадигмата
на духовното здраве – изключително сложен
и дълъг еволюиращ процес. Според Учителя
Б. Дуно, милиони невинни жертви е трябвало
да се принесат, докато човекът осъзнае смисъла на своето битие и прозре, че има много
по-важно задължение в този свят. Той не се
е родил само за да яде, да пие, да се осигурява
и да умира, а да се усъвършенства и крепне
в сила и мощ посредством силата на разума, прозиращ общия план на мирозданието, и
на пробудените сили на своята безсмъртна
душа, да се възвиси до понятието за нравствения свят. Така според автора съзнанието на човека ще се издигне до оня Духовен
свят, където Любовта и Истината действат непрекъснато в душата на човека и я
подтикват да се стреми към неизвестните
за нея области на мировия живот.7

Трябва да се отбележи, че споделяните
идеи на Б. Дуно (наричан Миров Учител, родил
се и живял в България в периода 1864 – 1944 г.)
се родеят с възгледите на най-светлите идеи
на големи философи мислители от предходните столетия, оценявани от критиците
често като утописти – това са просвещенците хуманисти Жан-Жак Русо, утопичните социалисти, водачите на алтернативните духовни практики. Според чл. кор. проф.
Л. Димитров наред с Л. Толстой и Жан-Жак
Русо, двамата световно утвърдени титани
в областта на възпитанието, в българската
възпитателна традиция има „един педагогически, един извисен на световно равнище български духовен субект в лицето на Учителя
Беинса Дуно, който е посветил свой специален труд на темата – Науката и възпитанието. В този смисъл, пише авторът, при един
компаративен подход би било интересно едно
бъдещо проучване, озаглавено: Русо, Толстой и
Учителя Дънов за възпитанието”.4
Предполага се, че основните проблеми
при формиране и възпитаване на умения за хуманистичен начин на живот се коренят в непознаването и неверието в духовните структури на човешката същност, резултат на
утвърждавани стереотипи и предразсъдъци и
произтичащите от тях неправилни нагласи и
мотиви за живот. Допуска се, че трансформацията на индивидуалното съзнание на младите
хора и на техните родители, учители, възпитатели и други специалисти, работещи с тях,
може да се включи и да започне с осъзнаване на
хуманистичното начало като неделима част и
качество на духовните структури на човека и
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на здравето като тяхна най-важна проява и характеристика чрез методическа иновационна
система, насочена към тяхното хармонизиране.
Очаквани резултати от прилагане на възпитателната система са: постигане на дълготрайно и устойчиво цялостно здраве (физическо,
емоционално, умствено и духовно), базирано
върху приемане и признаване на духовно-материалната същност на човека, и овладяване
на умения за организиране и синхронизиране на
енергиите на тялото (като микрокосмос) с
жизнените сили и енергии на Космоса.
В съответствие с целевата част на проучването, защитаваните тези и твърдения и
възприетия подход изследваните явления да
се разглеждат откъм тяхната външна и вътрешна страна, обсъждането и интерпретирането на данните в текста се извършва от
позициите на езотеричното и изотеричното
познание. Езотерика (от гр.) означава тайно
учение, насочено навътре, което не е достъпно за външните, а само за избран кръг от хора5.
Изотерика (от лат., ‘изо-равенство, подобие’)
означава към известното вече в науката знание да се включи с цел изравняване и обогатяване; познание, придобито чрез интуитивно
мислене и проникновени прозрения.
Живеем във време, изпълнено с много
динамични промени, които протичат закономерно в съответствие с универсалните принципи и правила в космичен, планетарен, социален и биологичен план. В условията на тези
динамични промени сред различните групи и
общности навсякъде по света се зараждат и
развиват явления с глобален характер и дехуманизиращи последици (войни, провокирани от
верски, религиозни и етнически предразсъдъци, икономически конфликти, вътрешен безпорядък и неуредици, екологични бедствия и
неблагополучия, болести, страдания и смърт),
които постоянно се разширяват и задълбочават и застрашават живота на планетата.
Това дава основание на много изследователи,
работещи в сферата на официалната наука и
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езотеричното познание, да считат, че глобализицията е закономерен процес, възникнал в
точното време, за да свидетелства за единството на света (Единен Бог, Единен свят,
Единно съзнание) и за да се осъзнае необходимостта от обединяване на усилията на
човечеството в името и за запазването на
живота на Земята така, като е заложено в
Първичната енергийно-информационна матрица (ПЕИМ) на Сътворението.
В условията на новия век и хилядолетие,
за да се отворят вратите на дълбокото, проникновено осъзнаване и осмисляне на онази вътрешна връзка, която държи в единство, ред
и равновесие всички компоненти на макрокосмоса и на човека като моделиран микрокосмос, е изключително важно и необходимо да
се приеме и признае космическото мислене и
светоусещане, основано върху теорията за
Божествения произход на живота.
В този смисъл иновационната възпитателна система за здравословен живот се разработи в духа на учението на Учителя Беинса
Дуно и цялостния подход за здравословен начин на живот, известен и прилаган в повечето
европейски страни. Характерното за този
подход е, че децата опознават активното,
действащо „живо здраве” във и чрез жизнените процеси и състояния на собственото
си тяло и организъм и чрез житейските ситуации, в които попадат от ставането от
сън до лягането за сън. В контекста на проведеното изследване здравословният начин на
живот се дефинира като система от полезни
и потребни за човека дейности и състояния,
свързани с:
zz

приемане и признаване на духовно-материалната същност на човека и на
здравето като неизменно условие, предпоставка, измерение и стандарт за хуманистичен живот;

zz

реализиране на разнообразните човешки дейности и състояния (хранене, дви-
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жение, дишане, труд, почивка, сън, развлечения и др.) адекватно на тяхната
вътрешна
енергийно-информационна
ценност и социално предназначение и в
съответствие с новото космично мислене, нравствени и морални качества и
норми на живот;
zz

постигане на добро здраве, удовлетворяващ добродетелен живот и активно
творческо дълголетие 4.

Главни структурни и съдържателни
опори на възпитателната система са интегралните комплекси (ИК). Въвеждането на
понятието интегрален комплекс е продиктувано, от една страна, от възприетия подход изследваните явления да се разглеждат
откъм тяхната вътрешна и външна страна
и от друга, поради факта, че тяхното практическо реализиране в настоящия момент се
осъществява като интегрална част от учебното съдържание на изучаваните предмети в
единния учебно-възпитателен процес на българското училище. Интегралните комплекси
обхващат четири аспекта на изследвания
проблем, а именно: ИК 1 – Духовни сили; ИК
2 – Психически енергии и състояния (мисли, чувства и постъпки); ИК 3 – Жизнени дейности;
ИК 4 – Природни сили. Всеки един от посочените комплекси е вътрешно диференциран и
структуриран в: а) целева част с водеща идея
и подходи; б) опорни знания; в) задачи за решаване и дискусия. Разработени по този начин, интегралните комплекси са приложими
в трите училищни степени, като обемът и
видът на съдържащата се в тях информация
се разширява и допълва при преминаването
от една възрастова група в друга, в съответствие със спираловидния принцип на развитие
и обучение, в зависимост от изискванията за
достъпност и дозираност на информацията и
в съответствие с потребностите на възрастовото развитие и степента на информираност на децата. В методическия апарат от
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форми, методи и средства, прилагани в урочните, извънкласните и извънучилищните
видове дейности, с приоритет се извеждат
активните, действени методи, наричани още
методи за обучение чрез преживяване и опит
или преживяване и дейност (по Учителя Б.
Дуно), чрез които учениците се поставят в
позицията на активни субекти на собственото здраве и живот.
Първият интегрален комплекс – Духовни сили, се счита за базов и ключов в системата за работа в детската предучилищна
и училищната възраст, във връзка с което в
него се съсредоточават усилията и се осигуряват условия за осъзнаване на истинската
същност на човека като творение на природата, която е външно проявление на Всевишния
Бог и Творец. В този смисъл в началото на обсъждането като мото може да послужи фразата Бога ние чрез любовта ще познаем, тъй
като в центъра на вниманието е поставено
изясняването на представите на децата за
Бога и Неговото присъствие във всичко видимо и невидимо в човека и в неговата жизнена
среда. Водеща идея е осъзнаване на духовните
структури на човека като част от единната
човешка същност и на здравето като тяхна
неотменна характеристика и измерение; възпитаване на дълбоко уважение и почит към Единното начало, причина и източник на живот,
придобиване на умения за връзка с енергията на
Неговия дух и преживяване на Божествената
любов и радост.
Успехът на цялостната дейност, свързана с осъществяване на този интегрален
комплекс, изисква от учители, възпитатели
и родители целенасочено и системно самоусъвършенстване по дадената проблематика,
която училището и обществото е поставило на
заден план и не проявява необходимата отговорност и загриженост за децата, за да осъзнаят
те себе си като плод на Божествената любов,
а поддържането на здравето – като проявление
на Божествената мъдрост. Във връзка с това
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във възпитателната работа паралелно се планират и реализират елементи както на здравно-хигиенното, така и на религиозното, нравственото и морално-етичното възпитание.
При конструирането на първия етап от
възпитателната работа предварително се
разработва (в приказна или есеистична форма)
за предучилищната и училищната възраст
текст, изясняващ най-общите принципи на
творческия процес на сътворяването на света и произхода на живота. С оглед изясняване
на представите на детето за здравето учителят, респ. възпитателят и родителят,
могат да приложат най-малко три подхода.
Първият от тях е наречен съпоставителен и
се основава върху съпоставянето на здравето
с неговото алтернативно състояние болестта. Вторият е аксиологичният, чрез който
се определя мястото на здравето в ценностната система на децата и подрастващите.
Третият е прогностичният (понятието е
употребено условно), който включва изясняване ролята на здравето за поддържането на
живота и за предотвратяването на смъртта
в контекста на Вечния живот.
По-нататък следва уточняване на съдържанието на ключовите понятия, свързани
с религиозното възпитание (духовна същност
на човека, религиозни чувства, нравствени
ценности и др.) и изясняване на насоките за работа в сферата на духовното развитие. Според Кл. Сапунджиева пътят, който духовното битие на човечеството изминава, показва,
че е необходимо интегриране на религията с
науката. Потребността на съвремието от
такова интегриране според авторката е съществувала винаги, по-явно, или завоалирано,
защото логиката на живота го е изисквала.6
Според Е. Василева основните механизми на религиозното възпитание на децата са:
1) събуждане на възпитателните религиозни
чувства и 2) създаване на подходяща атмосфера за духовно проникната дейност.2 В процеса
на формиране и изграждане на духовния облик
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на младия човек има значение уточняването
на представите на децата от най-ранна възраст за Единното начало, причина и източник на живот. Бог, пише Учителят Б. Дуно,
е вътрешното чувство във всеки човек, че съществува, че живее, че го има на този свят3.
За да опознае своите възпитаници, педагогът
трябва да ги гледа през очите на любовта, защото само така би могъл да види зад външния живот на личността (с нейните черти,
навици и склонности) свещенният олтар,
възвишеният храм на чистота и святост в
глъбините на душата. Казано е, че не може
да се говори за истинска любов, без да се цени
душата на човека, което е Божественото в
него. При общуването между учителя и учениците трябва да има преливане на живот
между тях. Любовта на учителя ражда в учениците вдъхновение, дава им криле, подтиква
ги за дейност, храни душите им с оптимизъм
и увереност. И обратно – когато учениците
обичат учителя си, те го вдъхновяват, вливат в него своята чистота, енергия и жар7.
Само тогава съвместната работа (по време
на учебно-възпитателния процес) може да се
реализира пълноценно и с успех, в атмосфера
на взаимно доверие и емоционална свързаност,
на равнище души с помощта на любовта, тъй
като любовта е основна храна и средство за
душевно общуване. При тези условия душата
се отваря за живот и творчество, в което духовно израства личността.
Вторият интегрален комплекс – Психични енергии и състояния (мисли чувства
и постъпки) е посветен на работата с фините структури на човешката същност, като
основа за промяна на съзнанието и за духовно
усъвършенстване. Водеща идея е разкриване и
неутрализиране на дехуманизиращите условия
и фактори, обосноваване на необходимостта
от хармонизиране и хуманизиране на цялостния психически живот и дейност и възпитаване на високоблагородни и възвишени мисли,
чувства и постъпки, висока отговорност,
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вяра и доверие във вътрешните сили и възможности на организма, което представлява
Божественото присъствие в човека.
При реализиране на възпитателната работа в този интегрален комплекс умело се
съчетават личностно ориентирания и дейностният подходи и се интегрират елементи от нравственото, морално-етичното и
хуманистичното възпитание. Усилията са
насочени към изграждане на високи нравствени и хуманистични качества и добродетели и
активно работещо съзнание, синхронизирано и
приобщено към бързо променящата се енергийно-информационна космична среда. Приема се твърдението, че всеки човек се ражда
и идва на Земята със своя индивидуална програма за духовно развитие, чийто носител е
духът. Внушава се, че човекът не е само физическо тяло, его, емоция, болка и други – той
е духът, чистият дух, който прави всичко и
се радва на постигнатото, защото такова
е неговото предназначение като носител на
програмата за развитие. Елементи на тази
индивидуална програма са както заложените в духовните структури на човека любов,
благородни познания и мъдрост, така и придобитото и съхранено от минали животи богатство от опитности, които ще помогнат
да се изгради духовният прототип на новия
човек и неговата интегрална (биологична,
психична и социална) същност с адекватни на
това личностно поведение, морал, култура и
нравственост. Стремежът е, както посочва
Учителят Б. Дуно, всеки човек да достигне
сам, необходимото равнище на развитост на
собственото съзнание с пълно доверие и вяра
в собствените сили и възможности, с висок
дух, устойчиво самочувствие, разчитайки
само на себе си, тъй като ще разполага със
солидна информационна банка като част от
космичната информационна система и гражданин на света.
Третият интегрален комплекс – Жизнени дейности в контекста на цялостното

Николина Колева

проучване включва осем елемента на здравословния начин на живот: 1. Хранене; 2. Трудова дейност; 3. Грижи за тялото; 4. Човешки
взаимоотношения; 5. Свободно време; 6. Сексуално здраве и предавани по полов път болести (ППБ); 7. Предпазване от злоупотреба с
психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене; 8. Безопасност. Водеща идея е създаване
на благоприятни условия и предпоставки за
възпитаване у децата и подрастващите на
правилно, положително отношение и любов
към отделните компоненти, структуриращи начина на живот и дейност, с оглед мултиплициране на заложените във всеки един
от тях облагородяващи и оздравяващи сили
и възможности. Подходящи за реализиране на
възпитателната работа са дейностният и
ситуационният подходи.
ИК 3-1 – Хранене е основополагащ компонент на иновационната система, носещ в себе
си посланието: Ти си това, с което се храниш.
Водеща идея е, че когато храненето е
съобразено с физиологичните норми за хранене и е в съответствие с природните закони с
превес на живата храна, качествена и в достатъчно количество, правилно разпределена
в денонощието, съобразена с възрастовите
особености, здравословното състояние и вкусовите предпочитания на подрастващите,
тогава то служи за удовлетворяване на градивните и енергийни нужди на организма, за
укрепване и поддържане на здравето и за постигане на висока жизненост и успеваемост.
Храненето, в своя широк смисъл и съдържание на понятието, се разглежда като
процес на възприемане, усвояване и трансформиране на живите сили на природата чрез храната, въздуха, водата, светлината, топлината и живата будна мисъл. Това според Учителя
Б. Дуно са среди, които трябва да преминат
през човешкия организъм, за да може разумният човек да си послужи с тях3. Отнесено към
децата и подрастващите, това означава да
се осигурят подходящи възпитателни форми,
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методи и средства за пълноценно усвояване (с
любов и благодарност) и оползотворяване на
скрития живот в тези среди.
ИК 3-2 – Трудова дейност (учебен умствен труд) е важен елемент на иновационната система, показващ, че работата е любов,
която може да се види.
Водеща идея е, че когато учебният труд
на учениците протича според хигиенните
правила, норми и изисквания и принципите на
природосъобразността и е в съответствие с
възрастовите особености и възможностите
на организма, тогава той се реализира с висока ефективност и икономичност.
Новото отношение към труда в контекста на проучването произтича и е свързано
с промененото отношение към собственото
тяло като духовна и материална същност и
с възприемането на труда не само като средство за получаване на обществено полезен
продукт, но и като средство за трансформиране на енергиите и процес за хармонизиране и
духовно усъвършенстване. Казано е, че за да нямаш разочарования и за да си удовлетворен от
работата си, винаги трябва да включваш душата си в нея, защото резултатите от даден
вид трудова дейност са свързани и зависят
от вложената в нея енергия на любов и благодарност. В този смисъл успехът в учебно-възпитателната работа ще се определя от това
доколко общуването учител – ученици е достигнало душите и ги е синхронизирало, трансформирало и магнетизирало в ритъма и вибрационната честота на взаимната любов. В
този смисъл Я. А. Коменски съветва при определяне както на времето за учебен труд, така
и на неговото запълване с учебно съдържание
и при определяне на формите и средствата за
работа учителят като опитен градинар да
знае кога, как и колко знание да посее в душите
на децата и да се грижи да поникнат семената
навреме, пък растенето зависи от Горе. Това
духовно градинарство, както го нарича авторът, изисква да се приспособяват похватите
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към нормите на природните закони и явления
на самите деца и на средата, в която живеят
те, и да се върви по пътищата на природата,
подражавайки й, както прави художникът4.
ИК 3-3 – Грижи за тялото е водещ компонент на иновационната система (тъй като
културата на човека започва с измиването на
лицето), който се разработва от позициите
на природния закон за самоочистването.
Водеща идея е, че чистотата е първото
необходимо условие, за да премине човек в пределите на Божествните светове. Редовните
грижи за чистотата както на вътрешната
среда (отпадни продукти от физиологичните
процеси и психичната дейност – мисли, чувства, желания, нагласи, отношения и др.), така
и за поддържането на естетичен, приветлив,
чист и спретнат външен вид, допринасят за
нормалното протичане на жизненоважните
функции на кожата и за доброто настроение,
активност и самочувствие на подрастващите. Чистотата на тялото, според Учителя Б.
Дуно, се свързва с неговата тройна същност –
физическа (външна), умствена (мисли) и духовна
(чувства). Проблемите на личната хигиена се
обсъждат на фона на съвременните тенденции
в модата и козметиката; обръща се внимание
на лекомесления стремеж и пренебрегване на
хигиенните изиквания и норми в модата и особено при употребата и злоупотребата на различните видове козметични средства.
ИК 3-4 – Човешки взаимоотношения е
задължителен компонент на иновационната
система; разработен в съответствие с изискванията на закона за взаимоотдаването, чието послание гласи: Отдавай безусловна любов
и благодарност на всички и всичко, за да получаваш чиста обич и доверие.
Водеща идея е, че човешките взаимоотношения стават условие и предпоставка
за добро здраве, работоспособност, самочувствие и настроение, когато са изградени
и се реализират върху принципа за хуманност,
толерантност и взаимна обич.

Иновационна възпитателна система за здравословен живот
В контекста на проучването човешките взаимоотношения се разглеждат като: 1.
взаимоотношения със себе си (себе-то); 2. с
другите; 3. с природата и нейните творения;
4. с други места и събития. Посочва се, че позитивното общуване, при което водещи принципи са любовта и доброто, създава духовни
мостове за осъществяване на хуманистичната идея за родствената връзка между хората,
за родеенето, братството и човеколюбието.
Общуването със самия себе си, със себе-то, Висшето АЗ, което е проява на Божественото
присъствие в човека, заема водещо място в
контекста на иновационната система. Ако
това равнище на общуване не е осъществено,
пише Учителя Б. Дуно, то общуването на останалите равнища няма да бъде пълноценно и
ефективно. От гледна точка на рисковете за
здравето с най-много рискове се посочва общуването в различните микросоциални среди
(семейна, училищна, приятелска и др.), а с наймалки рискове и големи протекции за здравето се счита общуването с природата и нейните дадености.
ИК 3-5 – Свободно време заема важно
място в иновационната система като резерв на възможности за реализиране и усъвършенстване и като коректив за преодоляване
на допуснати пропуски и грешки в стила и начина на живот. Неговият водещ девиз е: Не
излизай извън границите на допустимото от
дисциплината на свободата.
Водеща идея е, че свободното време на
учениците като условие и фактор за саморазвитие и самоусъвършенстване, когато се
оползотворява в рамките на реалната педагогика и цивилизацията на свободното време1,
може да допринесе за повишаване на цялостния психически, духовен и социален потенциал
на подрастващите и да стане гаранция за понататъшното им израстване и просперитет.
ИК 3-6 – Сексуално здраве и предавани по полов път болести (ППБ) присъства
в иновационната система с презумцията, че
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половото поведение днес не е само лична отговорност, а възможност за опазване и възпроизвеждане на човешките форми на Земята. Водеща идея е, че когато се изучат етапите и
проблемите на психосексуалното развитие и
се осъзнаят и осмислят рамките на социосексуалната матрица на двуполюсния модел на живот адекватно на съвременните измерения на
сексуалната култура, тогава младите хора ще
могат разумно и отговорно да направляват и
регулират поведението и дейността си, свързани с реализирането на половия инстинкт,
без да ги принизяват до равнището на развлечения и забава.
ИК 3-7 – Предпазване от злоупотреба
с психоактивни вещества, тютюнопушене
и алкохолна консумация се разработва в съответствие с правилото Не прави това, което душата не ти е подсказала. Водеща идея
е, че системното провеждане на специализирани превантивни програми с подрастващите
повишават чувствителността им към това
явление, предоставят възможност за споделяне и изпробване на модели и варианти за излизане от сложни ситуации и за преодоляване
на силен негативен натиск. Силовите възпитателни методи, принудата и назиданието са
безперспективни и непродуктивни. Когато се
говори за тази масово разпространена вредна
привичка с битов характер, социална зараза и
водещ дехуманизиращ рисков фактор, погубваща живота на младите хора, не трябва да
се забравя, че това е вик за помощ на болните
общества и протест срещу самозабравилите
се, откъснали се от своя насъщен и единствен
източник на живот съвременни хора, които
са се отклонили от правилния път на развитие и са си изработили програма за самоунищожение, следвайки я безпрекословно.
ИК 3-8 – Безопасност. Като елемент
на иновационната система се разработва
под девиза: Опознай себе си, за да владееш и
хармонизираш енергиите и силите на тялото
си. Водеща идея е, че промяната в начина на
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живот на младите хора чрез осигуряване на
точно и своевременно информиране относно
тяхното здраве и застрашаващите ги рискови фактори, както и създаването на условия
за формиране на умения, нагласи, ценности и
отношения, предразпологащи към здравословни избори в сложни житейски ситуации и към
утвърждаващи здравето модели на поведение,
допринасят за предпазване от заболявания и
рискове и ги насочва към здравословен стил на
живот.
ИК 4 – Природни сили е задължителна
и неотменна част от иновационната възпитателна система. Изходна постановка при
разработването й е твърдението на Учителя
Б. Дуно, че природата е външно проявление на
Бога, а човекът е външно проявление на природата. Водеща идея е осъзнаване на човешкия
вид (h. sapiens) като единна и неотменна част
от природата и нейно творение, пълно и безусловно приемане и прилагане на принципите и
правилата на природосъобразността в живота и осигуряване на условия за високоотговорна и своевременна природозащитна дейност.
Новото екологично отношение и подход
към природната среда изисква ново космично
мислене и светоглед, основани върху хармония и сътрудничество с нея, съобразяване с
принципите на международната етика, отчитаща глобалните екологични проблеми на
планетарно равнище, културните ценности
и традициии на отделните страни и дълбоко
осмислена и провидена глобална стратегия
за защита и охрана. Според Учителя Б. Дуно
природата е външният израз на Великата
реалност и един от най-древните учители и
възпитатели на човека. Всичко в нея е изобразено чрез символи. Природната реч е символна
и за да се ползват от нейните блага и да бъдат
в синхрон с природните закони и принципи на
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живот, хората трябва да се научат да четат
и разговарят на нейния език3. Съвременните
хора трябва да приемат единният произход и
единството на човека и природата и да осъзнаят факта, че природата винаги е била, е и
ще бъде тяхният първи и вечен дом.
Идеалът на новия човек, носител на
любов, светлина, свобода и мир, ще бъде да
изучава езика на природата, за да опознае природните закони и да живее съобразно с тях.
На онези, които се отнасят с любов и благодарност, по закона на взаимоотдаването
природата дава ключовете на своята съкровищница. Във връзка с това урокът, който
стои пред човечеството, е да се научи да общува с природата и да живее според нейните
закони и принципи, за да може да се постигне
енергийното интегриране между енергията
на човешката мисъл и енергийната същност
на природния разум. Човечеството трябва да
осъзнае че природата е жив организъм и има
право на живот, а като я лишават от живот,
хората погубват и своя.

ЛИТЕРАТУРА
1.

1. Бояджиева, Н. Децата и свободното време. Педагогика, 2002, 9, 17-22.

2.

Василева, Е. Духовно-нравствено израстване на
малкия ученик. С. 2009.

3.

Дънов, П. Енциклопедичен речник. Съставител: С.
Чорбаджийски. С. 2002.

4.

Колева. Н. Хуманистични измерения на ЗНЖ-иновационна възпитателна система (от позициите на
езотеричното и изотеричното познание). С. 2012.

5.

Нов езотеричен речник. Ред. М. Робертс. С. 1997.

6.

Сапунджиева, Кл. Религия и възпитание. В: Теоретични основи на възпитанието.С. 1995.

7.

Учителя Беинса Дуно. Науката и възпитанието. С.
2007.
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БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС В СВЕТОВНАТА КУЛТУРА
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ПАНЕВРИТМИЯТА КАТО ИНТЕГРАЛНА ПРАКТИКА
ЗА „ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО“ – БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС
В СВЕТОВНАТА КУЛТУРА
гл. ас. д-р Людмила Червенкова

РЕЗЮМЕ
Паневритмията е богата и многообразна система от музикални психо-физически
упражнения за свободното време, които се изпълняват групово на открито сред природата. Още преди да е изминал и век, откакто е създадена от духовния учител Петър Дънов,
тя вече е намерила почитатели сред хора от всякакви националности, които я изучават
и практикуват по целия свят. Tова се случва въпреки историческото възпрепятстване
на процесите на изучаване и разпространение на паневритмията в България, продължило
няколко десетилетия по време на тоталитарния режим в страната. Тези факти показват, че паневритмията е жизнеспособна и изключително привлекателна практика, която
отговаря на най-важни нужди на съвременния човек, a именно – на неговата потребност
да постига и поддържа своето цялостно здраве и себеразвитие чрез ефективни и природосъобразни интегрални практики, повлияващи равностойно физическото и духовното
му естество.
В настоящия доклад ще разгледаме паневритмията като уникална българска интегрална практика за здрав дух в здраво тяло. Обсъждаме пътищата, по които паневритмията осигурява цялостното здраве, възпитание, самовъзпитание и просперитет на съвременния човек.
Паневритмията ползва подходите на арттерапията, музикотерапията, кинезитерапията, педагогиката, психологията и духовните практики за самоусъвършенстване и
успешно се вписва в световната съкровищница на културата.
Ключови думи: паневритмия, упражнения, здраве, прогрес

П

рез последните десетилетия
значително нараства интересът към двигателни практики за
свободното време, подобряващи съществено
всички аспекти на човешкото здраве – физическо и психично здраве и социално благополучие. Това е видно по нарастващото разпространение на двигателни практики с духовна
основа далеч извън страните, в които те са
създадени. Сякаш все повече хора осъзнават,

че най-ефективни са двигателните упражнения за здраве, които са създадени с много позадълбочено от обичайното разбиране за човека – като паневритмия, тай-чи, йога и други
подобни.
Сред колоритното многообразие на
древни и съвременни двигателни практики с
духовна основа постепенно придобива популярност създадената в България паневритмия. Тя е уникална система от специфични
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музикални ритмични гимнастически упражнения, изпълнявани сутрин, групово и на открито сред природата от 22 март до 22
септември1, когато природата е в подем. Паневритмията е сравнително нова двигателна
практика, създадена през първата половина на
20. век от Петър Дънов2 (1864-1944) – теолог, музикант и лечител, който е припознат
като мъдрец и духовен учител, предложил съвременен прочит на общочовешките и християнските ценности. След близо половин век
творческа дейност авторът на паневритмията създава също музикални произведения и
около 4000 (съхранени) лекции и беседи.
Още преди да е изминал и един век от
нейното създаване, паневритмията буди интерес у хора от всякакви националности по
всички континенти. И това се случва, въпреки
че близо 40 години един тоталитарен режим
възпрепятства естественото разпространение и изучаване на паневритмията в страната, където тя е създадена.
Какво е онова, което прави привлекателна една толкова „млада” двигателна практика за духовно и физическо усъвършенстване
като паневритмията? Все пак тя успява да
привлече привърженици по целия свят, които
са я избрали сред всички други подобни двигателни практики, някои от които са много
по-древни, по-известни и със сигурност попредлагани и рекламирани. Трябва да отбележим, че разпространението на паневритмията става на доброволни начала и намира своя
път към почитателите си без професионални
рекламни и маркетингови стратегии и кампании. Тя намира път към сърцата на хората
чрез безкористната подкрепа на всички онези,
които вече са я обикнали и са оценили нейната
ефективност и красота.
1 Този период важи за Северното полукълбо на Земята.
2 През 1938 г. на първото издание, описващо паневритмията, Учителят Петър Дънов се е подписал
с духовното име Беинса Дуно.
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Смятаме, че паневритмията е предпочитана и обичана поради следните нейни
отличителни черти:
1. Тя е създадена така, че да удовлетворява по един естествен и красив начин
съществени потребности на съвременния
човек.
Паневритмията има способността да
снема тревогите и стреса и да внася едно възходящо състояние на вдъхновение и радост у
практикуващите я, да ги изпълва с енергия и
желание за живот, да им дарява нови приятелства, свежи идеи, повече време сред красотата на природата, по-дълбоко себепознание, себеизразяване по пътя на изкуството и повече
мигове на споделено щастие.
2. Паневритмията е високоефективна практика – без да изисква много усилия,
тя дава отлични резултати.
Дори еднократно изпълнение на паневритмията подобрява настроението и
жизнеността3 и носи чувство на умиротворение4. Както началното обучение по паневритмия за 5 – 6 месеца, така и практикуването  един-два пъти седмично за един
сезон дава забележителни по своя обхват
ползи за психичното и физическото здраве и
благополучие на занимаващите се с нея. Научни изследвания на паневритмията показват,
че началното обучение по паневритмия при
възрастни подобрява равновесието, общата
подвижност и силовата издръжливост на
определени мускули; намалява негативните
емоции, тревожността, възприетия стрес,
3 Червенкова, Л. (2010). Изследване на непосредствените промени в самочувствието, активността и
настроението при обучение по паневритмия. В:
Личност. Мотивация. Спорт. Том 15, НСА Прес, С.,
с.172-178.
4 Червенкова, Л. (2013), Паневритмия, здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност. Университетско издателство „Св. Климент
Охридски”, С., с. 148.

Паневритмията като интегрална практика
агресивността и депресивните симптоми.
Същевременно обучението по паневритмия
увеличава значително позитивните емоции,
честотата на вдъхновението и емоционалното благополучие, повишава осъзнатостта,
самочувствието на личността, умението за
справяне с проблеми, психичната адаптивност, надеждата, оптимизма, устойчивостта на стрес и жизнената удовлетвореност.
Получените резултати свидетелстват, че
благодарение на началното обучение по паневритмия обучаваните по-лесно се адаптират към различните ситуации в живота, полесно постигат целите и задълженията си, в
живота им има повече смисъл и вдъхновение;
те се чувстват по-ценни като личности и в
крайна сметка – по-щастливи и по-удовлетворени от себе си и от живота, който водят.
Началното обучение по паневритмия подобрява субективното здраве (качеството на
живота, дължащо се на здравето) като намалява ролевите ограничения, причинени от
физически и емоционални проблеми, намалява
усещането за болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, подобрява
общото здраве, социалното функциониране и
работоспособността.5
Паневритмията се разкрива като достъпна, икономична и мощна практика за постигане на здравословни трансформации в
състоянията и живота на човека. Смятаме,
че високата ефективност на паневритмията
се дължи на постигнатото при нея съчетание
от едновременно приложени и взаимно подсилващи се благотворни влияния на: хармонизираща музика, здравословно движение, концентрация на мисълта върху възвишени идеи,
позитивен поетичен текст, оздравително
влияние на естествената природна среда,
подкрепяща социална среда, пеене, изразяване
с изкуство и движение, влизане в хармония с
космичния ритъм в природата и т.н.
5 Пак там, с. 171-173.
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3. Паневритмията е изключително
достъпна от всякаква гледна точка:
zz тя може да се практикува от всеки, независимо от неговата раса, пол, религия и
социално положение;
zz

тя е достъпна в широк възрастов диапазон, защото е изградена от упражнения,
които са подходящи за хора от детска
до старческа възраст (обичайно от 4 – 5
до 85 – 90-годишни);

zz

тя е подходяща и за много хора в недобра
кондиция или с някои компенсирани хронични заболявания, защото движенията
 са плавни, има малки паузи между упражненията и за здрави хора паневритмията е с ниска до средна интензивност;

zz

тя е много икономична от финансова
гледна точка: не изисква скъпа екипировка или съоръжения; за практикуването 
е достатъчна една равна красива поляна
сред природата и музика; обучителните
курсове по паневритмия за начинаещи
по традиция се провеждат от квалифицирани доброволци, което означава, че
няма входни такси (или много ниски такси, покриващи разходи по наем за зала).
Затова паневритмията е изключително
ефективна и привлекателна от гледна
точка на вложените минимални ресурси
и получаваните много добри резултати.
Тя е приятна и ефективна двигателна
практика за подобряване и поддържане
на здравето и подобряване на качеството на живот дори при социални групи и
държави с недостатъчно финансови ресурси за скъпоструващи профилактични
здравни програми.

4. Паневритмията социализира, възпитава усет за партньорство и създава
възможности за усъвършенстване на множество умения за високоорганизирана групова дейност.
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Тя е групова двигателна практика, която се практикува доброволно и на принципа
на самоорганизацията. Паневритмията предлага и пресъздаване, осъзнаване и практическо
отиграване на социални роли.6 Тези особености са изключително важни за съвременния
човек, за когото много често успешната интеграция и работа в група е решаваща за неговия просперитет.
5. Освен това паневритмията е привлекателна, защото има задълбочена философска основа, което я прави поле за размисъл
и прозрения за личния опит и обществените явления в миналото, настоящето и бъдещето. Идейно-хуманистичните послания
на паневритмията обсъждат добродетели
и светоглед, за които се смята, че стоят в
основата на бъдещото еволюционно развитие на човечеството. Основните стълбове
на учението, което стои в основата на паневритмията, са принципите: Любов, Мъдрост,
Правда, Добродетел и Истина. Те са назовани
и в последния дял на паневритмията, където
е направена връзка между тях и частите на
човешкото тяло.7 Разбирането на конкретните прояви на тези пет основни добродетели
в живота на човека се разкрива в музиката,
наименованията и поетичния текст на паневритмичните упражнения, както и в цялостното творчество на духовния учител Петър
Дънов.
6. Паневритмията е изкуство, базирано на движения, интегриращо в себе си
множество други аспекти на изкуството и
арттерапията.
zz Паневритмията е висше изкуство за
изразяване на хармонията и красотата
в човека, природата и Вселената чрез
6 Пак там, с. 79-82.
7 Беинса Дуно (2013). Паневритмия, С., Изд. Бяло
Братство, С., с. 123-143.
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символичния език на красивите човешки
движения.
zz

Паневритмията е изтъкана от въздействаща музика, която според автора е създадена, за да съдейства за
хармонизиране на вътрешния живот на
човека и да му помага да развива своите
добродетели, като влезе в общение със
своята по-висша природа и с творческите и съзидателни сили, проявяващи се в
хармонията на природата и Вселената.
Има доста свидетелства, че дори само
слушането на паневритмичната музика
влияе позитивно на човешката психика,
но това е област, която предстои да се
изследва детайлно от науката.

zz

Тя съдържа поетичен текст, който се
изразява в песни, съпътстващи изпълнението. Най-често текстовете на песните (създадени от автора и от две поетеси) рисуват красиви природни картини,
изпълнени с подем, хармония, живот и
красота. В този текст човекът присъства четири пъти по-често като ние,
отколкото като аз (посланието е: „Ние
сме заедно“), и той е не само наблюдател
на природата, но и активен участник в
живота. През около 60-те минути чисто
време (без почивките) при едно изпълнение на паневритмията, средно на всеки 7
секунди, играещият паневритмия слуша
да се пее или пее за светлина или положително чувство.8 Доц. Михалкова прави
заключение, че в текста на песните на паневритмията са заложени позитивни нагласи, които стават дълбоко вътрешно
притежание, както и програми за успеш-

8 Анчева, Д. (2003). Количествен анализ на текста на
паневритмията по метода контент анализ. Паневритмията като система за хармонично развитие
на човека и обществото. Втора научна конференция – доклади, изд. НСА и Сдружение Паневритмия,
С., с. 52-75.
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но справяне с трудностите в живота.9
Проф. Бойчева, Доневска и Ванчева смятат, че текстовете на паневритмичните песни действат възпитателно в нравствено отношение.10 А самият автор на
паневритмията Петър Дънов споделя:
„Музиката и поезията са най-хубави пътища за възприемане на Божествените
мисли… Всяка дума, изказана музикално
и придружена с хармонични движения, е в
състояние да внесе тласък в човешката
душа“.11
zz

zz

Прието е песните на паневритмията
да се изпълняват (по време на нейното
практикуване) от хор, който се намира
в центъра на кръга, заедно с другите музиканти. Ако няма хор, изпълняващите
паневритмичните упражнения, които
имат добри певчески способности, може
тихо да си припяват песните на глас, а останалите да пеят наум. Така паневритмичните песни действително присъстват при практикуване на паневритмия,
а техните изпълнители имат ползотворните психо-физически ползи от приложение на изкуството на пеенето.
В паневритмията се намират и преоткриват разкази и сюжетни линии, както в много други изкуства. Всяко паневритмично упражнение разказва с езика
на музиката, словото и движенията за
определени важни стъпки и моменти
от развитието на човека и му дава раз-

9 Михалкова, С. (2001). Идеи, заложени в паневритмията, за развиване на позитивното начало в човека,
сп. Паневритмия, бр.1, с.5-7.
10 Бойчева, В., Доневска, Н., Ванчева, Т. (2001) Паневритмията като система за възпитание. Първа научна конференция по Паневритмия – доклади, НСА
и Сдружение „Паневритмия“, С., с.40-45.
11 Беинса Дуно (2000). Акордиране на човешката душа
(архив на Б. Боев), II том, Изд. Б. Братство, С., с.
10.
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биране и сила да премине по-осъзнато и
по-успешно през тях. От друга страна,
упражненията и дяловете на паневритмията са подредени в последователност, която не е случайна, и се смята,
че осигурява по-силно положително влияние. Тази последователност също така
изразява етапи в развитието на човека
и човечеството, за които авторът е говорил в своите лекции, но е оставил да
бъдат преоткривани и за в бъдеще. Това
е приложение на принципното му становище, че не трябва да дава готови изводи
(решения) на своите слушатели, а само
онова, което е необходимо, за да получат
отправна точка за размисъл и да се научат да мислят, търсейки истината.
7. Паневритмията е едно радващо,
интригуващо и дълго пътешествие, което
е свързано с вечното пътешествие на човека
към неговата висша същност, проява на вечния животворящ Дух.
Паневритмията дава на по-задълбочените си изпълнители и изследователи великолепната възможност да продължават да намират въпроси и отговори за себе си и за нея
цял живот. Тя е като един красив вечен път
на опознаване и изучаване. Това, както и вариациите в състоянието на практикуващия,
в природната среда и в другите изпълнители,
прави изпълнението на паневритмия винаги
ново преживяване.
Ценностната система, вложена във
философията на паневритмията, изразява
висшите общочовешки ценности: любовта,
знанието, свободата, справедливостта и
добродетелите (милосърдие, щедрост, търпение, чистота, благоразумие, смирение, великодушие, толерантност и т.н.), които
правят живота на човека смислен, пълноценен и красив.12
12 Червенкова 2013, с.176.
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Съвременното познание сочи, че телодържанието и движенията на човека разкриват неговото настоящо и общо психично и
физическо състояние, включително и добродетелите, които е развил в себе си. В течение на живота си всеки практикуващ може
да усъвършенства характера и красотата на
своите движения в паневритмията в резултат на постигнати от него психични подобрения и придобити добродетели.
Може да се приложи и обратният път
– като наблюдава и търси в хората красивите движения, които са естествен израз на
техните добродетели, практикуващият да
търси и прави опити и той да постигне тези
движения, което ще му помогне да развие съответната добродетел в себе си. Авторът
на паневритмията смята, че всяка добродетел има своя линия на движение: „Всяко движение отговаря на едно душевно качество:
има движения на доброто, на милосърдието,
на справедливостта. Няма добродетел, която да няма линия на движение“, и препоръчва на учениците си да правият опити много
пъти, докато намерят тези движения, които
отговарят на добродетелите.13
8. Дори мислителите, които имат нужда да откриват въпросите и отговорите на
най-задълбочени философски и абстрактни
теми, могат да достигнат до интересни идеи,
практикувайки паневритмия. Защото паневритмията едновременно развива творческите способности, активира мисълта и открива
полета за размисъл чрез общото си послание и
наименованията на упражненията, които изразяват основната им идея – например „Пробуждане”, „Примирение”, „Даване”, „Освобождение”, „Побеждаване”, „Пентаграм” и т.н.
9. Изучаването на паневритмия повишава осъзнатостта и развива свойствата

на вниманието, повишава работоспособността и повлиява благотворно здравето. Паневритмията дава възможност на практикуващите постепенно да разширят обхвата на
вниманието си, като продължават да бъдат осъзнати и будни за собствените си състояния и
движения, но също и за тяхното влияние и принос върху качеството на общото изпълнение.14
10. Паневритмията е прекрасен инструмент и за хората, които са започнали
да работят съзнателно за своето усъвършенстване и духовно израстване.
Тя повишава осъзнатостта, познаването на себе си, развитието на разнообразни
психични и творчески способности, засилва
връзката на човека с неговата висша същност и постигането на вътрешна хармония и
мир. Един от основните резултати, дори след
едно добро изпълнение на паневритмията, е
изпълването с лекота, мир, радост, вдъхновение и повече енергия за постигане на важните
за съответния човек задачи.
11. Паневритмията подмладява възрастните и помага за съхраняването на
младостта на младите.
Нейното редовно практикуване подмладява възрастните практикуващи, защото помага за развиването в тях на психични качества, характерни за младостта, като интерес
към света, желание за придобиване на знания,
психична пластичност, вдъхновение и др.15 Същевременно при хора в по-късна възраст чрез
паневритмичните упражнения се подобрява и
поддържа кръвообращението, подвижността
на ставите, равновесието, силата на някои
отслабени мускули, практикуващите стават
по-енергични, подобрява се издръжливостта
им и т.н., физически промени, показващи биологично подмладяване при тези хора.
14 Пак там, с. 81-83, 149-150, 171.

13 Беинса Дуно 2000, с. 57.
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15 Пак там, с. 65.
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12. Паневритмията е изключително
ценно помощно средство за възпитание и
хармонично развитие на подрастващите.
Тя им „разказва“ за съществени позитивни
теми като красотата, приятелството, добротата, побеждаването, радостта и др.
много по-ясно и убедително чрез изразните
средства на музиката, движенията, поезията, изкуството, общуването с приятели и
контакта с природата. Нейното адаптирано
за съответната възраст изучаване и практикуване подобрява психо-физическото състояние на децата, създава благоприятни условия
за развитието на техните таланти и добродетели и по-доброто им възпитание. Паневритмията активира всички сетива на децата, засилва интеграцията на техните органи
и системи и създава благоприятни условия
за развитие на ценни психични и морални качества у тях.
Съвременни изследвания на програми,
съдържащи начално обучение по паневритмия
при деца, показват развиване на свойствата
на вниманието – устойчивост и превключване; развиване на обема на краткотрайната
слухова памет; увеличаване на бързината за
решаване на невербални интелектуални задачи; съхраняване на активността и повишаване на психичната устойчивост.16
Как авторът на паневритмията
обяснява нейното силно положително влияние върху човека
Авторът на паневритмията е известен
с изключителна мъдрост, хуманизъм и проникновено разбиране на човека като духовно, социално и физическо същество с цялата
сложност на неговите възвишени стремежи,
16 Михалкова, С. и съавт. (2001) Изследване на психичната промяна при обучението по Паневритмия.
Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото. Първа научна конференция по Паневритмия – доклади, НСА и Сдружение „Паневритмия“, С., с.78-83.
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психични, енергийни и физически аспекти и
перипетии в индивидуалния и колективния му
път на развитие.
Паневритмията е система от гимнастически упражнения. Още през далечната
1925 г. духовният учител П. Дънов съветва човек всеки ден да извършва един минимум
физически движения, за да се предпази от различни болести17. Той посочва, че движенията,
извършвани от хората при работа, са еднообразни и не могат да заместят гимнастически
комплекси с разнообразни упражнения, и допълва, че който разбира смисъла на движенията,
ще може да създаде полезна система от различни и допълващи се движения. Той намира,
че упражненията за здраве, които хората правят, е нужно да ангажират всички мускули и да
са обосновани научно.18
П. Дънов препоръчва чрез подходящи
упражнения с движение да се преодоляват
ред негативни психични състояния и нарича
упражненията „метод за трансформиране
на лошите състояния“.19 Той пояснява: „Мисълта се отразява върху движенията, а движенията – върху съзнанието“20 и че колкото
по-съзнателни са едни движения, толкова подобре се регулират енергиите чрез тях.21
Петър Дънов посочва, че „единен космичен ритъм лежи в основата на живота и това е
творческият ритъм“22 и че колкото повече една
музика и едни движения съдържат в себе си нещо
от характера на космичния ритъм, толкова по17 Дънов, П. (2010). Абсолютната справедливост,
ООК 4. год. (1924-1925), Изд. Б. Братство, С., с. 259260.
18 Дънов, П. (1998). Вас ви нарекох приятели, НБ (19351936), изд. АСК-93, Кърджали, с. 502, 511.
19 Дънов, П. (2000). Окултни упражнения (Сборник с
извадки от лекции), Изд. Б. Братство, С., с. 352.
20 Дънов, П. (1949). Великата разумност, МОК (19321933), I т., изд. Печатница Житно зърно, С., с.110.
21 Беинса Дуно 2000, с. 56-70.
22 Беинса Дуно (1938). Паневритмия, С., с. 65.
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силно е тяхното въздействие.23 Именно такива
са ритмичните движенията на паневритмията
и затова имат мощно въздействие.24 Той смята
също, че съответствието между тон, форма,
движение, цвят, число и идея, което е постигнато в паневритмията, е важен фактор, допринасящ за нейното по-силно влияние.
Според Петър Дънов музиката играе
много важна роля в живота на човека и човечеството. Той казва: „Музиката съединява
хората и премахва грубите елементи. Музиката във физическия свят организира нещата. Ако произнесеш нещо музикално, то
дава резултат. С музиката се влиза в свят на
прогрес. Светът на музиката е организиран
и щом прекрачиш в този свят на хармония,
имаш бъдеще“. В тази връзка той отбелязва,
че има известна музика, при чието свирене
стават разрушения, и друга музика, която
хармонизира, обновява и лекува.25
Авторът на паневритмията твърди, че
музиката влияе на мисълта: „Може да се каже,
че всеки трябва да разбира от музика, понеже
всички наши мисли вървят по закона на музиката. Мисловните радиовълни са музикални. Понякога нашата мисъл попада в дисхармонична
гама и образува дисонанс. Чрез музиката това
може да се измени и трябва да се разбере кое
състояние с каква музика се сменя... Музиката не е само нещо механично, не е само движение във въздуха, но и движение на човешкия ум,
сърце и воля и е техен израз… Станете ли музикални, започвате да мислите и правилно... В
бъдеще музиката ще бъде възпитателно средство, за да уравновеси човешкият дух“. И още:
„Който пее, се подмладява, а който не пее, остарява... Пеенето е мощно средство. Пеенето
е проявява на човешкия ум и признак, че той е
започнал да работи. На главата под центъра на
музиката се намира центърът на смятането и

човек, като пее, развива и този център. С пеенето се подобрява дишането, кръвообращението, добива се мек характер… Пеенето внася
хармония в ума и в сърцето“.26 Паневритмията съдържа песни с текст, който отговаря на
високи изисквания, поставени от автора, за да
имат песните максимално ползотворно влияние върху човека.27
Според автора на паневритмията нейните движения са свързани с човешките
мисли и чувства, а „има ли музика, движение и вътрешен живот, целият човек взема
участие“.28 Затова те действат еднакво добре на всички нива на функциониране на човека: обновяват и хармонизират физическото
тяло, мислите, емоциите и духа му.
Можем да обобщим, че Петър Дънов посочва като най-ефективни тези упражнения,
които са ритмични, плавни, разнообразни, балансират енергиите в човека, съчетани са с подходяща музика и поезия и се изпълняват с добро
разположение, съзнателно, с концентрация на
мисълта върху движенията и вложените възвишени идеи.29 Всичко това намираме съчетано в
паневритмията, която авторът  нарича „метод на разумните същества за самовъзпитание“ и смята, че това, което паневритмичните
упражнения дават на човека, „… никое друго упражнение не може да даде, но трябва да се правят хубаво, по всички правила“.30
Предимства на паневритмията пред
други двигателни практики с духовна основа, които се грижат за духа и тялото
1. Паневритмията има предимството,
че е създадена съобразно нуждите на съвременния човек на настоящия етап на неговото
26 Пак там, с. 8.
27 Червенкова 2013, с. 61-63.

23 Беинса Дуно 2000, с. 60.

28 Беинса Дуно, пос. съч., с. 57.

24 Вж. Беинса Дуно, 2000.

29 Пак там, с. 14-44.

25 Беинса Дуно, пос. съч., с. 11.

30 Пак там, с. 62.
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психо-физическо, социално и духовно развитие.
Това я прави по-подходяща за съвременните
по-развити хора и народи, независимо от местоположението им на картата на света.
2. Музиката има главна, незаменима и решаваща роля в паневритмията. Нейната конкретна хармонизираща и лекуваща мелодия е в
пълно съответствие с точно определени плавни ритмични движения. Тази ключова роля на
музиката и нейното тясно взаимодействие с
движението отличава паневритмията и засилва ползотворното й влияние.
3. Паневритмията има изчистен и великолепно въздействащ поетичен текст, който
е тясно вплетен в нейното изпълнение – това
също е неин отличителен маркер.
4. Паневритмията потапя практикуващите и в света на изкуството: изкуството на красивите движения, изкуствата на
музиката и поезията, изкуството на красивото общуване. Мощните изразни средства
на изкуството, вплетено в паневритмията,
отправят уникални послания към практикуващите и им помагат да се радват повече на
живота си и да се превърнат във вдъхновени
творци на своето настояще и бъдеще.
5. Паневритмията е двигателна практика, която се отличава с доста сложните
геометрични фигури, оформяни от участниците при нейното изпълнение. Това има два
основни ефекта. Първо, развива ред интелектуални способности като: пространствена преценка и ориентация, подобряване на
устойчивостта, обхвата и превключването
на вниманието (и подобни), т.е. подобрява
когнитивните способности. Второ, изисква
осъзнаване не само на собствените движения
и синхрона им с музиката, но и будност за
ефектите, които индивидуалните движения
дават върху колективното изпълнение. Това
помага на практикуващите да усъвършенстват способностите си за успешна съвместна дейност с групи хора и излизайки от
егоцентричните си състояния, да започнат
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да мислят повече за другите хора, природата
и целокупния живот.31
6. Паневритмията съчетава по неповторим начин движението, музиката, поезията, пеенето, общуването с хората, общуването с природата и размишлението с една
задълбочена и човеколюбива философия на
живота. Съчетанието на всички тези компоненти в хармонично цяло е уникално и не сме
го срещали в нито една подобна двигателна
практика.
7. Паневритмията е високоефективна
и приятна, а също и достъпна за всички хора,
независимо от техния пол, възраст, физическа подготовка, религия, социално положение
и финансови възможности. Паневритмията
не само, че не поставя никакви бариери между
хората, но и ги обединява и им помага да се
чувстват съпричастни едни с други.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Паневритмията е великолепна система
от музикални ритмични двигателни упражнения, които поставят човека в досег с висшите
прояви на любовта, живота, красотата и изкуството в човека, природата и Вселената. Тя
е уникална част от българското и световното
културно и духовно наследство, която е в зората на своето изучаване и разпространение.
Паневритмията е привлекателна и високоефективна практика, която реализира древната
максима „Здрав дух в здраво тяло“. По един удивително достъпен начин тя подобрява едновременно физическото, емоционалното, умственото, социалното и духовното здраве на човека и
подпомага развитието на неговите дарби и способности. Затова вярваме, че нейното бъдещо
още по-задълбочено опознаване и научно изследване ще разкрият по-ясно изключителните 
достойнства, а по-широкото  разпространение
ще допринася векове напред за благополучието и
просперитета на хората и народите.
31 Червенкова, пос. съч., с. 34.
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Гинка Захариева
Преподавател по „Човекът и природата“
В прогимназия „Акад. Даки Йорданов“
Гр. Омуртаг

ФОРМИРАНЕ НА НАВИЦИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА
ЖИВОТ В УЧИЛИЩЕ
Гинка Захариева

Ж

ивяла си една птичка в гората
и прекрасните й песни огласяли
околността. Минал царският
син, захласнат се заслушал и си помислил колко
добре би било тези песни да огласят царския
дворец. Заповядал да я хванат, направил й златен кафез, хранели я изобилно. Но... в песните й
вече нямало радост. Разтревожени, в царския
дворец свикали съвет и умували какви мерки да
вземат. Решили да я контролират много строго
– колко песни изпява всеки ден, как започват и
как свършват. Засилили храненето. Но песните
ставали все по-малко и по-безрадостни.
Защото никой не се сетил да отвори
вратичката на кафеза.

УЧИЛИЩЕ КАФЕЗ
Днешното образование наподобява този
кафез – непрекъснато се засилват мерките за
„подобряване“ на образованието: иновативни
методи, курсове, проекти, европейски пари.
Сега целта на образованието е „научаването“ и
по това се измерват резултатите. Академичното учене не води да резултати, нужни са конкретни действия. Едва когато едно знание води
да формиране на конкретни навици, то те ползва. А навици се формират чрез упражняване.
Ученици и учители биха отговорили, че
в училище не се чувстват щастливи. Как да
отворим вратичката на кафеза училище и
там да навлезе радостта и творчеството?

УЧИЛИЩЕ ЖИВОТ
Училището е място, където се учи как
да се живее.
Учителя Петър Дънов

Училището трябва да преобразява личността, да я направи добър човек, който се
стреми да направи света по-добро място за
живеене.
Човек се чувства истински щастлив,
когато е здрав на трите нива – физическо,
емоционално (изпълнен е с положителни чувства) и умствено (добра концентрация, желание за творчество и мисъл за цялото). Само
здравият човек се отличава с доброта и желание да твори и да пее. Само здравият човек
има добри мисли, добри желания, добри взаимоотношения и добри реализации.
Ако в училище децата формират навици
за добро здраве и житейски умения, те ще се
чувстват удовлетворени и значими.

ФАКТОРИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА
ЖИВОТ
Основите на здравословния начин на живот са поставени още в древността – в школата на Орфей, при богомилите, в учението
на Учителя Петър Дънов, в природната медицина на неговия последовател Петър Димков.
За да бъде училището живот, трябва да
е съобразено основно с три фактора – с човешката природа, с природните и планетарните цикли.
1. Да е съобразен с човешката природа означава да отговаря основно на два
фактора:
zz Образователните програми и методите
на работа да отговарят на трите образователни периода:
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 Първи образователен период – от 0
до 7 год. – когато се развива тялото,
волята.
 Втори образователен период – от 7
до 14 год. Тогава се развиват сърцето, сетивата, чувствата.
Да вземем човека, който има пет чувства – зрение,обоняние, слух, вкус и осезание
– каква роля играят тия чувства в нашия
живот? Те са петте врати, през които човек
влиза в тоя свят, през които ние изпитваме
Природата – пет области, от които можем
да черпим богатства. Учителя.
 Трети образователен период – от 14
до 21 год. Развива се умът, логическото мислене.
Една къща, построена на нездрави основи, много бързо се разрушава.
Например ако се смъква логически материал в 5 – 6 клас, преди да се е развило сърцето, чувствата, тогава детето става грубо и
нечувствително. Не са ли такива сегашните
деца? През този период трябва да опознават
света чрез преживяване, чрез сетивата.
zz Съобразяване с индивидуалните особености на детето – темпераменти, зодиакален знак, етнос и др.
Съобразявайки се със зодиакалния знак
учителят/родителят може по-лесно да разбира детето и да работи с него. За подробности – книжката Звездна приказка – въведение в
астрологията.
2. Съобразяване с епохата, в която се
намираме, произтичаща от планетарните
цикли и др.
Сега сме в епохата на Водолея и нашият
живот, включително образованието, трябва
да е съгласуван с особеностите на тази епоха.
А те са: свобода, алтруизъм, работа в групи
и др. Новите деца идват с нови задачи и ние
трябва да им помогнем да ги осъществят.
Деленето на „добри“ и „лоши“, на „успяващи“
и „неуспяващи“ демотивира децата и ги пра-
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ви несигурни. Контролът създава чувство
на вина – „Аз не съм идеален“; тогава липсва
творчеството.
Планинските върхове не се състезават.
Учителя
Всеки връх има своята красота и предназначение, всяко дете има своята красота,
талант, индивидуалност. Основната роля на
училището и семейството са да създадат условия, за да се разгърне истинската същност
на детето, за да може да изпълни своето предназначение на Земята – да даде любов и живот.
3. Да се приучат децата да живеят, съобразявайки се с природните цикли (годишни, денонощни), с ритмите във своето тяло.
Чрез наблюдения и игри да се разкриват
връзките между сезоните и храненето, дейностите и празниците, които съпътстват
всеки сезон. Например в темите за храненето
по биология или в часа на класа да се обърне
внимание на това кои са „сочни и „пищни“,
„топли“ и „студени храни“. Какво въздействие оказват върху организма ни, през кои сезони какви храни да се използват. Много се харесва на децата да приготвят различни храни
и да ги дегустират.
Активността на човека зависи от денонощните цикли и несъобразяването с това често е причина за проблеми. Много деца идват
на училище с главоболие и при разговор те споделят, че си лягат много късно. Разговорите с
родителите в тези случаи имат значение.
По време на палатков лагер децата имат
възможност да посрещнат изгрева. Наслаждавайки се на този красив магнетичен момент,
те се убеждават колко по-бодри се чувстват
и денят им е ползотворен.
Всеки орган в човека работи в синхрон с
ритмите в природата – денонощни, седмични,
месечни, годишни. На свой ред ритмите в природата и в организма на човека, като част от
тази природа, са в зависимост от космичните
ритми – те се влияят от Луната, Слънцето
и другите планети. По предмета „Човекът и
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природата“, в урока „Луната – нашият естествен спътник“, може да се беседва как нашият
живот да бъде в синхрон с фазите на Луната.
Ако искаме да очистим тялото си от токсини, да намалим теглото си – това да става на
намаляваща Луна, а ако искаме да подсилим тялото, да започваме нови неща – на нарастваща.
Природосъобразният начин на живот
дава една разширена картина за многообразието във Вселената, за принципите и връзките,
които съществуват там. Откриването на
аналогии на всички нива в макро- и микрокосмоса може да направи обучението забавен и желан процес. В създаването на книжката Звездна
приказка – въведение в астрологията участваха
деца с техни рисунки, мисли, наблюдения. Тя е
построена на принципа на аналогията, връзката между небесни тела, човешко тяло, характер, поведение и др., как по-лесно да опознаем
себе си и другите и да общуваме хармонично.
Въпреки че херметичните закони не се
учат в училище, преподавателят трябва да е
запознат с тях и да ги прилага в своята възпитателна работа.
Основни направления за формирането на
навици за здравословен начин на живот: ПРИРОДА, ХРАНЕНЕ, ДВИЖЕНИЯ, ТВОРЧЕСТВО, ТРУД, ВИЗУАЛИЗАЦИИ.
1. Първата стъпка за здравословен начин
на живот е общуването с природата – като
място и метод на обучение.

Гинка Захариева

Човекът е част от природата и като такъв трябва да се подчинява на нейните закони.
Тя е естествена среда, където детето
може да наблюдава, да разкрива връзки, зависимости, за да се стигне по-късно и до принципите.
Тя е предметно обучение – в нея има и
математика, и музика, и багри. Развивайки
способността си да наблюдават, децата правят аналогии между различните области.
Във всеки лист, камъче, извор, скала
има велики уроци, вътре са скрити велики
знания. О, какви истини може Природата да
ни разкрие! Учителя
Могат да наблюдават цикличността в
природата и да правят аналогия с празниците и обичаите в живота ни. Едва когато преживеят, те могат да пренесат познанията в
социалния си живот и да формират добри взаимоотношения. Например наблюдавайки разположението на листата при бръшляна, се обръща внимание как всяко листенце не засенчва
другото, за да възприема то максимално слънчевите лъчи. Това е „толерантност“ сред
природата. Така ще се научат на толерантни,
добри взаимоотношения в живота. Не е нужно морализиране, лекции; децата подражават,
когато имат добри образци, а природата дава
най-добрите образци.
Природата действа и чисто физически. Закалява се тялото, децата боледуват по-рядко.
Един от методите за усилване на дихателната система е ходенето по екскурзии.
Учителя
Когато дробовете се изпълнят с чист
въздух, работи добре стомахът; когато стомахът и дихателната система работят добре, мисленето е добро, децата се справят
лесно с трудностите. Между физиологичните процеси в тялото има връзка.
Всяко нещо има форма, съдържание и
смисъл и ние трябва да ги разкриваме в процеса на обучение. Например засявайки едно растение от семенца – формата, съдържанието
е, че от тях ще израснат дръвчета, които ще
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дадат плодове, от които да се ползват, а дълбокият смисъл – когато децата наблюдават
растежа на растенията, те самите „израстват“ – стават по-благородни и грижовни.
Начините децата да общуват с природата са най-различни:
Уроци сред природата – „Наблюдение на звездното небе“, „Водите в моя роден
край“, „Многообразието в природата“ и др.
Походи – за маркиране на екопътеки, за
почистване.
Екологични дейности:
„Зрънце любов“ – поставяне на подхранки
и хранилки за птиците през зимата. Освен че се
грижат, децата добиват познания за видовете
птици, храненето им, място на зимуване и др.
Вторият живот на отпадъците. Изработвайки полезни вещи от отпадъчни материали (пластмаса, хартия, текстил), децата
развиват екологична култура и отговорност
за опазването на природата.
Училище сред природата. Развиват се
умения как да оцелеем сред природата, как
да се построи палатка, да се намерят храна и
вода, разпознаване на растителни и животински видове, събиране на билки.

ДВИЖЕНИЯ
Всичко в природата се движи. Движението е необходимо за живота.
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Качвах се на планина с огромна раница на
гърба. Минавам покрай две борчета – и започват в ума ми да се редят стихове за тях. Спирам, вадя тефтер и записвам. Пак продължавам. Птичка кацнала на борче и пак – думите
се редят, спирам и пиша. Наблюдавам тялото
и ума си. Колкото повече се движа, въпреки че
тялото се уморява, умът се „събужда“. Винаги, когато трябва да осъществя дадена идея
или да разреша проблем, тръгвам по поляни и
гори и се движа, движа.
Има пряка връзка между движението и
ученето – способността за учене, концентрация, творчество. В последните години над 10%
от децата са с диагноза хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието (ПРНВ).
Липсва им достатъчно движение, затова нервничат в час, стават, разхождат се, не могат да
се концентрират. Затова се стремя, доколкото е възможно, децата да се движат – сред природата, в двора на училището, в час.
В училище трябва да се въведе Паневритмия като метод за физическо, емоционално и духовно здраве.
От 2001 до 2003 г. в прогимназия „Акад.
Даки Йорданов“ гр. Омуртаг се работи по програмата „Здраве чрез движение сред природата“ съвместно със сдружение „Паневритмия“
и НСА „В. Левски“ гр. София, с разрешение от
МОН. Програмата включваше разучаване на
текста, музиката и упражненията на Паневритмията, екскурзии сред природата, летни
лагери и др. Групите бяха сформирани като
свободноизбираема форма, със съгласието на
родителите. В началото и края на обучението се проведоха физични замервания, психологични тестове. Резултатите се обработиха и
описаха в дипломна работа.
Движения в един учебен час – за пет
минути могат да се провеждат упражнения за
очите, упражнения за раздвижване на ставите,
най-вече на китката и дланите. Освен че раздвижват съответните части, допринасят за
по-добрата концентрация и формиране на на-
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вици за грижа за собственото тяло. Много от
упражненията са описани в книжката Звездна
приказка – въведение в астрологията.
Утринна ведрина. В края на учебната
година в двора на училището, 20 мин. преди
учебните занимания, за 10 дни провеждахме
сутрешна ведрина под надслов „Обичам своето тяло“. Тя включваше дихателни упражнения (дишане за изчистване на синусите, за
изчистване на гърлото, коремно дишане и др.),
упражнения за раздвижване на ставите, упражнения за очите, за концентрация, упражнения за вътрешните органи и др. Важно е
съзнателното изпълняване на упражненията,
да се отправя мисълта към съответния орган
с благодарност за неговата безупречна работа. Там, където е отправена мисълта, там се
увеличава енергията. Това съзнателно общуване с тялото е забавно за децата. Започнахме с малка групичка и всеки ден се включваха
нови деца. Имаше резултати – едно дете забеляза, че на третия ден му минала хремата,
която има от седмици, на друго – че след упражненията болката в корема изчезнала.

ИЗКУСТВО
Как би изглеждал един „здравословен“
учебен час? Той трябва да отговаря на златното сечение – учениците да се чувстват
хармонични и да не води до умора и скука. Това
означава на всеки 15 – 20 мин. действията да
се разнообразяват. Да има изкуство – рисуване, театър, музика, моделиране. Моите ученици рисуват всеки учебен час, независимо от
темата. Това дава свобода да се изразяват,
да се учат на естетика и да развиват своите
заложби. Имам ученици от ромски произход,
които трудно говорят български език, но рисуват прекрасно. Те се изразяват чрез творението си. Рисуването дава възможност много
бързо да се коригират неточностите, да се
обърне внимание на определен момент от поставената задача, да се следи за усвояването
на материала.

Гинка Захариева

Театър. Класната стая е така подредена, че в средата да има място за театър,
игри. Раздвижват се, изчезва скуката и в следващия момент се концентрират по-добре.
Чрез движения „моделират“ разположението
на градивните частици при различните видове вещества. В урока „Видове движения“
по „Човекът и природата” в 6 клас децата с
желание имитират различните видове движения, следят в своето тяло кои мускули се
натоварват. След това по-лесно могат да
анализират приспособленията на животните
за конкретния вид движение. По химия на групички могат да „изиграят“ типове химични
реакции и по-лесно да изучат химичните знаци
и понятия.
Музика. Музиката трябва да присъства във всеки учебен час, защото трансформира състоянията, тонизира, разнообразява.
Знаем за аржентинския музикант, който откупва децата от затворите и ги обучава да
свирят на различни инструменти. Много от
тях стават световно известни музиканти и
диригенти. Каква промяна би станала, ако във
всеки час учителите отделяха време за музика! Може за 5 мин. да се разучи някоя песен и
тя да се изпява. Когато са разсеяни, изпяването на гамата веднага ги тонира и концентрира. В час по химия: всяко дете е изработило
вкъщи коронка, на която са означили различни
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химични елементи: момчетата – с положителни заряди, а момичетата – с отрицателни. На фона на музиката на Менделсон принцовете от царството си избират принцеси
и се свързват в траен съюз, образувайки ново
творение (химично съединение). Тук влиза в
действие и откритият наскоро трети вид
химична връзка – вибрационната.

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Много деца са с наднормено тегло, алергии, синузит, стомашни проблеми – списъкът
е дълъг.
Храненето влияе на трите нива – физическо, емоционално, умствено. Храненето
формира нашето тяло, нашите мисли, нашата съдба. Емоциите също са подвластни на
храненето. Моите наблюдения показват, че
децата, хранещи се с много месо и сурогатна храна, са по-агресивни, трудно се концентрират. Много често идват за консултация
с конкретни здравословни проблеми – говорим
за храненето, съставяме примерно меню, дискутираме какво могат да променят в начина
си на живот. Цяла групичка деца от ромски
произход дори само след премахването на кока-колата забелязали, че не са агресивни.
Извънкласната дейност в училище
дава широко поле за различни дейности, свързани с храненето.
Кръжок Здраве и природа. Програмата
за кръжока изготвям сама и много от темите имат отношение към храненето: „ Вредните вещества в храните“, „Какво е Е-та? Как да
разчитаме етикетите”, „Природната аптека
в моя дом“. Последната тема се хареса от някои колеги и я провеждаме като практическо
занимание в часа на класа с техните ученици.
Като резултат от дейността на кръжока
с участието на децата излезе брошура „Здраве
и природа”, филмът „Здравословната закуска”.
Кръжок Природа и творчество. Много занимания сред природата, засяването на
лимец и грижа за плодните дървета, пригот-
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вянето на хляб, срещи са част от темите в
програмата.
Конференция Храната ще бъде твоето
лекарство, а лекарството – храна. По предложение на учениците след конференцията в
училищния стол се предлагат плодове на закуска.
Театър – шоу Богатството около нас.
Свързахме българския бит, приказки, легенди
с конкретни рецепти за приложението на растения като коприва, царевица, орех, шипка и
др. Ризите на братята от приказката „Дивите лебеди” не са фантазия, а всички с интерес
се запознаха с технологията за добиване на
нишка от коприва.
Походи сред природата с конкретна
тематика: Богатството през есента, Живата аптека – събиране, съхранение и приложение
на билките, Как да си набавим храна и вода сред
природата.
Филми: Паметта на водата; Човекът,
който садеше дървета.
Лектория за родители: Здравословното хранене на децата, „Защо боледуват децата и др.
Среща разговор на тема: Лимецът
като храна и лекарство с д-р Т. Грандева от
гр. Варна и Даниел Нанков – производител на
лимец. Срещата се проведе в читалището на
града съвместно с деца, учители, родители и
граждани. Освен че научиха интересни неща за
житото на траките, всички се насладиха на
вкусния хляб от лимец.
Украса на училищния стол. Да се храним в приятна и красива обстановка – тази
идея беше водещата, когато с децата от кръжока решихме да украсим училищния стол.
Рисунки, стихчета за плодовете и зеленчуците, песнички украсиха стените. Нашата идея
се хареса на ученици от ПИГ и те също се
включиха. Готвачките в стола бяха много изненадани и впечатлени. Почерпиха ни с вкусни
плодове и закуски. Децата почувстваха колко
е приятно да зарадваш другите.

Формиране на навици за здравословен начин на живот в училище
Изложби: Цветовете на дъгата. Есента пленява с изобилието от плодове и зеленчуци: всякакви цветове, аромати, форми. Да
ги подредим по цветове и да научим повече
за цветотерапията бе идеята на изложбата
Цветовете на дъгата.
Участие в проекти. Първият проект,
който защитих – „Почистване и озеленяване
на училищният двор“, постави началото на
вече утвърдилата се традиция да засаждаме плодни дървета в училищният двор. Чрез
международния проект Да построим мост
между миналото и настоящето предадохме
традиции, свързани със здравословното хранене на децата от нашето училище и на нашите партньори в Хърватия.
През тази година осъществихме малък
проект с децата от кръжока на тема За един
по-красив град. Той се осъществи на три етапа:
1. През зимата събирахме семена от
плодни дръвчета – ябълки, круши, сливи.
Включиха се всички деца от училището.
2. Отправихме призив към гражданите. Децата разпространиха листовките сред
съучениците си и гражданите. Ентусиазъм и
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доволство лъхаше от лицата им. Не за първи
път се убеждавам, че ученето чрез преживяване истински мотивира децата.
3. Приготвихме „вълшебни бомбички”
от семената. Посяхме ги в училищния двор,
в свободните пространства в града, раздадохме ги на граждани.
За лимеца научих преди няколко години от Елмазов – човекът, който го намери в
диво състояние по синорите на Родопа планина. Опитах го – толкова меки зрънца и какъв
вкусен и ароматен хляб!
През есента на 2013 г. посетих една конференция в гр. В. Търново, посветена на лимеца – различни лекции, изследвания за качествата на древното жито, рецепти, дегустации.
За месец намерих жито за посев и земя в
землището на с. Красноселци и през м. октомври го посяхме ръчно, деца и учители, както
са правели нашите деди и са благославяли да
се роди изобилно. Много вълнуващ момент за
деца и учители.
През зимата давах по няколко зрънца
на децата от класа си – да опитат вкуса му.
„Като семки“ – казваха и го харесваха и в су-
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рово състояние. С учениците от кръжока в
темата „Здравословната закуска“ направихме гофрети с брашно от лимец и слънчогледови семена и копър. Една майка започна
да дава покълнал лимец на дъщеря си, която
имаше сериозен проблем със зрението, и беше
много притеснителна и ранима. Съчетахме с
упражнения за очите, дихателни упражнения
и визуализации. След няколко месеца резултатите бяха видими – подобри се зрението, започна да се изявява, подобри си успеха.
Месец юли – горещо лято, всички са във
ваканция, някои на море, но натежалите житни класове не можеха да чакат. Искахме преди
комбайнът до ожъне, да преживеем как са го
жънали нашите деди, затова бързо се организирахме: родители намериха сърпове; готвачката в стола си спомняше от детството си
как са жънели възрастните, как са връзвали
сноповете и са наричали с благодарност и ни
показа всичко това на полето. Децата събираха класчетата с ръце. Всеки си занесе събраното вкъщи, за да го посее.
„Хлябът ваш насъщний“ – учене чрез
действие. От зрънцето до хляба – да преживеем целия този процес
Следваше очистване на семената от
двойната им обвивка, мелене, за да приготвим
така очаквания хляб. Но преди това искахме
да се пренесем във времето на траките – да се
запознаем с техния бит, облекло, начин на живот. Вълнуващо за всички беше да наблюдават
как се мели с камъни, как се меси и се пекат
питките в жаравата, а вкусът им – толкова
различен от белия, приготвен с набухватели
хляб, предлаган в магазини и ресторанти.
Учениците от кръжока по фотография
сглобиха основните моменти в кратък филм,
който качихме във YT и на страницата на
училището ни.

ТРУД
Отдавна трудът се използва като лечебен метод. Засяването на дръвчета, растения,

258

Варна 2015

цветя прави децата по-благородни и развива
житейски умения. Да се грижат за цветните
алеи, да оформят храстите им доставя удоволствие. Ръчният труд, който е позабравен в
училище, е необходимо да заеме своето място,
защото уменията, които се формират в детството, остават за цял живот.
В програмата на кръжока по „Природа
и творчество“ са заложени различни дейности – шиене, тъкане, изработване на бижута,
плетене с природни материали и др. Освен че
се добиват определени умения, знаем, че работата с ръцете развива мозъчните центрове.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Това е метод, който се прилага от спортисти преди състезания, но има много добро
въздействие за постигане на вътрешна хармония при децата за премахване на различни
страхове, постига се увереност в собствените сили и добро разположение. Могат да се
правят различни визуализации, които учителят води, свързани с темата, която се изучава, или по повод на определена ситуация. След
това децата споделят, рисуват картини,
описват. Например след визуализация в урока
„Моят дом във Вселената“ те споделят каква
любов и загриженост са изпитали към Земята и нейните обитатели. Често децата сами
ме подканят, когато са изморени или преди
контролно по някой предмет, да направим
визуализация. Тогава избирам такава, която
е наситена с положителни утвърждения, приятни картини и ги успокоява.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учението на Учителя Беинса Дуно е за
утвърждаването на Новата култура в света.
В много беседи, разговори той дава конкретни насоки за работа с децата. Но каквито и
методи да използваме, основният е Любовта.
Новата Любов носи младост в себе си.
Новата Любов носи знание в себе си, сила
носи, поезия носи, художественост носи. Тя
носи всичко в света.

ПРИНЦИПИ, ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ
ПЕТЪР ДЪНОВ, ПРЕМИНАВАТ УСПЕШНО
ПРЕЗ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ БАРИЕРИ
Добрина Ръсел,
магистър педагог

ПРИНЦИПИ, ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ,
ПРЕМИНАВАТ УСПЕШНО ПРЕЗ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ БАРИЕРИ
Добрина Ръсел

РЕЗЮМЕ
Разглеждат се два нетипични, твърде различни един от друг случая в алтернативаната училищна система на едно от най-развитите съвременни икономически общества в
света, при които установените образователни практики се оказват безсилни.
Единият случай се отнася до ученик на възраст около 30 години с хромозомна недостатъчност. При постьпвване в програмта той е правил вече неколкократни неуспешни
опити да издържи необходимите изпити, за да получи диплом за cpeдно образование. Обектът бе изгубил напълно вяра, че някога ще постигне тази своя мечта и същевременно
мечта и цел на неговите баба и дядо, от които е отгледан, отдавайки неуспешните си
опити единствено на генетичното си състояние. В продъжение на три и половина месеца
този индивид успя да осъществи мечата си да се сдобие с общообразователна диплома,
следвайки прилежно учителските напътствия, базирани до голяма степен на педагогическите принципи на Учителя Петър Дънов.
Вторият случай се отнася до превъзмогване на емоционално-личностни проблеми,
да не кажем дълбока емоционална травма, от млад човек на около 22 години, който в
определен момент престава да говори изобщо, независимо от обстоятелствата и от
обществената значимост на събеседника си.Този индивид беше преместен в моята специална програма за обучение на личности с вродени умствени недоcтатъчности, a също
и c психически заболявания, за да се опитам да му помогна. Участниците в тази академична програма са под интензивно лекарско наблюдение и ползват определените за тях
лекарствени средства, които често имат приспивателен ефект. За всеки участник в
програмата беше изготвян отделен план за обучение в зависимост от съществуващите му способности и знания, придобити по-рано, както и според желанията и целите на
самия индивид. В продължение на 3 – 4 седмици този ученик започна да участва в задачи,
поставени от мен на малката група от oкoлo петима души, в която той беше причислен,
занимаващи се с академични задачки подобни на неговите академични cпоcобнocти. Отначало неговото участие беше с жестове и кратки вокални реакции, cлед тoвa с отделни
фрази или къси изречения, докато впоследствие той използваше дълги и завършени изречения в обсъжданията на възможни отговори по зададената тема. Понякога той изграждаше кратки напътствия, аргументи и предложения към другите от неговата група от
цялостни изречения, докато накрая говореше доста свободно с всекиго, в който момент
той бе преместен в другo подобно заведениe.
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ПРИЛOЖEHИ ПРИНЦИПИ

Н

ай-напред са спазени основните
християнски принципи на подхождане към всичко и всякого, включително и към учениците, които имаха вродени недъзи или бяха умствено болни, с мъдрост,
истина и любов. Още от самото начало на постъпване в моите часове се опитвам да поопозная учacтниците в прoграмата cи, за да мога
да подходя към силните им страни (още се прилага и индивидуален подход) и да ги предразпожа към взаимно уважение. Говоря им истинно
и правдиво, без колебание за възможностите,
които дава системното образование, за разлика от спонтанното придобиване на умения и
знания в отделни житейски обстоятелства.
Aко се опитват да привличат нарочно вниманието към себе си и да подкопават дисциплината в класа, аз ги предупреждавам, че не се
държат подходящо, гледам ги право в очите,
но не съм негативна или саркастична и не им
натяквам нищо от миналото им. Непременно
подчертавам, че няма да ce фокусирам върху
грешките им и мога, ако те желаят (принцип
на свободната воля), да им помогна да повишат формалното си образование, което от
своя страна ще им помогне да правят в бъдеще правилни избори за постъпките си. От друга страна им заявявам много сериозно, че съм
готова да направя всичко, което мога и зависи
от мен, за да имат успех в училище (принцип
на безусловната любов и подпомагане на растежа и издигането на ближните).
Други принципи са:
zz

Непрекъснато ги насърчавам в тяхната
работа;

zz

Насърчавам общуването с природата,
доколкото е възможно в дадените обстоятелства;

zz

Използвам положително формулирани
езикови изрази и наблягам на важността
и учениците също да се изразяват поло-
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жително; прaвя aналoгия мeждy кoмпютъpa и човешкия мозък, който също се
поддава на програмиране;
zz

За изграждане на личности с по-висока
обществена отговорност избирам за
писмени упражнения тематика от природата и от етично-морални аспекти
от всекидневния живот;

zz

Когато поставям някои конкретни задания, обикновенно предлагам няколко
варианта, за да има свободен избор;

zz

За постигане на спокойна и ползотворна атмосфера, радост от учението, в
моите часове официално е разрешено да
се правят шеги и да се казват смешки
(понякога пишем глупави рими и щем –
не щем се смеем);

zz

Вяра в творческото начало на учениците:

а) не очаквам механично запаметяване
(всъщност се стремя да го заместя с логическо разбиране на идеята);
б) давам възможност и самите ученици
да съчинят подобни на тези упражнения, които съм дала аз и които да използваме в клас;
в) избягвам да посоча директно крайни
резултати и конкретни отговори като вместо това предлагам и провеждам съвместно и
задружно търсене и намиране на отговора или
отговорите под моето ръководство.

РЕЗУЛТАТИ
За голямо мое удовлетворение и безкрайна радост на ученика, който с години се
бе опитвал да се сдобие с гимназиална диплома, резултатите при него дойдоха много бързо. (Припомням, че когато дойде в моя клас,
той беше вече готов с голяма част от изпитния материал, но не успяваше в стресовата
обстановка на изпитите да се възползва от
собствените си знания.)
Вторият ученик дори не знаеше, че е
в моята програма с цел преустановяване на
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онемяването, което сам си бе наложил като
средство за лична протекция. Независимо от
всичко той проговори за няколко седмици, след
като за приблизително същотото време не бе
направил напредък в класа на другата учителка, която следваше принципите на установената тук публична образователна система,
макар и да влагаше доста силен християнски
елемент в своето отношение към учениците
си и те много я уважаваха.

ИНТРОДУКЦИЯ
Идеята за този доклад, проследяващ два
случая с необикновенни положителни резултати от учебната ми практика, се появи спонтанно при разговор със Стела Рускова през април тази година, когато си бях в България за
великденската ваканция. Аз имах идея за друга
тема, която исках да предложа за конференцията във Варна през есента, но в процеса на раговора ни, когато споменах между другото, че
съм учителка в специална училищна система
и че когато мога, в тази сложна обстановка,
употребявам образователните принципи, дадени от Учителя Петър Дънов, и още, че съм
имала някои отлични, да не казвам изумителни резултати, тя ме поразпита за моя опит
и предложи да напиша доклад за двата случая,
които представям тук.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАИТЕ
Малко са общите белези между двата
случая. Най-важното, което е видимо, е, че и
двамата са от малцинства, в които домашните не употребяват официалния език на
държавата в пълнота. Обикновено в домове
на хора от малцинствата има исторически
установена традиция да се ползва родният
език. Неизбежно вплетени в родната реч,
често се чуват и думи от официалния език,
които нямат точни съответствия в езикa
на малцинствата, защото подобни явления,
и оттам – подобни понятия, отразяващи
живота в технологически високонапреднало-
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тo общество, в коeто учeницитe живееха,
не съществуват. (Почти същата е и картината на семействата от който и да е друг
произход, където обикновено се използва друг
роден език, но също изпъстрен с думи oт официалния език на държавата.) И в двата случая
възможностите за използванe на официалния
език е сведен, принизен само до задоволяване
на всекидневни нужди.
Понеже на науката е известно, че познанията на езика, употребяван от един индивид,
са тясно свързани с неговите възможности
да има точни и гъвкави мисли, както и с прецизността на човешките мисловни процеси,
основна задача на образованието си остава
развиването на езиковите способности, което за хора от малцинствата не е много лесно.
ПЪРВИ СЛУЧАЙ: Ученикът, както
всички останали ученици в моята програма,
ми бе препоръчан от Междудисциплинарната лекуваща колегия, обсъждаща един път в
месеца здравословното състояние на всеки
участник, който бе включен в Програмата за
редовно наблюдение на нехоспитализираните
пациенти. Такива пациенти се срещаха задължително с лекуващия ги персонал един път
седмично. Много от тях бяха с двойни умствено-психически диагнози или имаха и вродени недостатъчности. Когато yченикът,
за когото става дума, дойде за първи път в
моята класна стая, след краткото представяне един на друг аз му подадох лист хартия
и го помолих да си помисли какви са неговите
очаквания от този клас и какви са неговите
близки и далечни цели в областта на по-нататъшното му академично развитие. (Задавам
тези писмени въпроси на всички ученици, постъпващи в класовете ми. Това е моят първи
неофициален изпит за yмението на ученика дa
може да изразява в писмена форма мислите
си, да използва правилно построени изречения
и да има добър правопис.)
Според изискванията на моята програма аз съм длъжна, преди да започна официал-
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но да обучавам учениците си, да им дам наймалко пет (5) изпита, продължаващи, всеки
един от тях, средно около 45 минути, за да
се очертае пълната картина на тяхното академично състояние в момента. Учениците
не знаят, че изпитите са задължителни, но
и не е нужно да знаят. Aко роптаят, което
понякога се случва, аз им го обяснявам. От
друга страна, всеки, който е в учителската
професия и се интересува искрено от нея, неизбежно разбира значението и ценността на
многостранните диагностични изпити, за дa
може дa забелязва пропуските на учениците
си по-лесно и за дa може съответно по-лесно
да им помогне, така че трябва да мине доста
дълъг период, през който аз официално не мога
да започна обучението на новте ученици . Затова моите почти всекидневни изпитчета са
много важни.
Следващата стъпка е да проверя какви
са уменията за използване на таблиците за
умножение.
След като получих листа с написаните
цели и желания на ученика, аз му казах, че докато прочета каквото е написал, бих желала
той да намери отговорите на няколко задачи,
които изискват умножение. Подадох му нов
лист хартия с пет-шест задачки по умножение на числа, по-големи от седем (7). Двамата
седнахме един срещу друг на масата. Докато
четях неговите отговори, можех много леcно
да наблюдавам с периферното си зрение какво
точно прави той. Достатъчо бе да забележа,
че използва пръстите на ръцете си, за да пресметне отговорите на задачите, които му
бях дала, за да си изградя мнение с какво трябва да започнем по аритметика в подготовката за официалните изпити пo математика за
гимназиална диплома. Тези изпити се провеждат при нас, но проверяването и определянето на оценките се прави от външна компания,
на която нашето училище плаща отделно за
всеки индивидуален изпит. Тъй че ние губим
финансово, ако преждевременно даваме край-
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ните изпити на учениците си, без да сме абсолютно сигурни, че те ще ги минат успешно.
Когато ученикът беше готов с аритметичните си отговори, ние започнахме да
разговаряме за положението на неговото академично ниво – такова, каквото изглеждаше
в тази много начална фаза на преценка от моя
страна. Аз го похвалих леко, че желае да работи за получаване на гимазиална диплома, при
което той сподели с мен, че е опитвал да го
постигне вече няколко години, но без успех,
защото има вродена генетична недостатъчност на хромозомно ниво. Аз бях изненадана
от подобен обрат на разговора ни и се замислих какво бих могла да отговоря в такъв
момент. Нямах опит с такива хора, доколкото си спомнях, нито пък бях теоретично
запозната с проявите и значението на това
вродено състояние. Ала имайки доста опитности с малките всекидневни Божии чудеса
и със знанието, че Бог ни дава да носим само
кръст, който е толкова тежък, колкото сме
способни да носим, не се обезкуражих. Знаех,
че правилните стъпки ще си дойдат сами по
себе си. Казах на ученика, че в момента няма
да мислим за неговото състояние, а ще се насочим към това, което е в нашите възможности. Той се съгласи, макар и с известна несигурност.
Когато му показах правилните отговори на всички аритметически задачки, които
му бях дала, лицето му се оживи и той леко се
усмихна. Аз потвърдих, че е свършил добра работа, но изчаквайки няколко секунди, започнах
да му обяснявам, че от гледна точка на усвояването на учебен материал, много е важно
възпроизвеждането на определената информация да се осъществи в кратък срок, което
всъщност показва, че има налице не само теоретично познание, но и възможности за прилагане на знанието в практиката. Затова и много от официалните тестове се дават само за
определено време, през което те би трябвало
да се завършат успешно. Ако това не стане,
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оценката се намалява. Той слушаше без възражения. Не бях сигурна дали съм предала убедително мисълта си. След няколко секунди му
предложих следния сценарий: той си е вкъщи и
трябва да наеме водопроводчик за поправка на
канализационната система, която в момента
е задръстена и водата в къщата не може да се
ползва – как ще подходи с наемането на водопроводчик, имайки предвид, че се плаща на час,
и то доста скъпо, за да е доволен от работата му? Щеше ли, ако на този водопроводчик
са му нужни няколко часа да пресметне колко
тръби трябва да се закупят, за да се извърши
поправката, да е доволен от специалиста по
канализационните проблеми, или щеше да потърси някой друг за работата, за да може тя
да се свърши по-бързо? Ученикът отговори
почти веднага, че предпочита работата да се
свърши по-бързо. Аз му припомних, че и при изпитите е същото – таблиците за умножение
трябва да се научат много добре, за да могат
да се ползват бързо. Тогава той се съгласи, че
ще започне още същият ден да се упражнява,
за да постигне бързина в употребяването на
таблиците за умножение. Постоянстваше и
успя да достигне степен на автоматичност в
тaзи облст, кaкто и в други, при които това
беше желателно за успешно преминаване на
матурните изпити.
Един друг аспект, мисля, имаше доста
голямо значение за неговия окончателен успех – това, че той ми се довери за използването на положителни утвърждения три пъти
дневно. Специално създадено от нас двамата
беше в духа на това, че той може да постигне
всичко, що желае, всичко, което си намисли,
ако дълбоко вярва в това, заради което беше
направено утвърждението. За съжаление не
мога да си спомня точния текст, но това не е
толкова съществено.
Когато този ученик получи резултатите – че е минал успешно всички изпити и ще
получи най-накрая така дълго жадуваната диплома за завъpшено средно образование, той
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летеше. Написа веднага писмо на дядо си и
баба си и дойде да ми каже, когато беше получил отговор от тях, колко са щастливи и
доволни от него.
ОПИСАНИЕ НА ВТОРИЯ СЛУЧАЙ.
Този случай беше много по-необичаен от първия. Никога преди, а и след това, нe бях срещала някой, който би прибегнал до подобно
разрешение на въпроса как да се дистанцира
от общуването с хора, за да не бъде дълбоко
наранен отново.
Подходих по интуиция. Бях взела и минала успешно няколко класа по психология, без
никой от тях да се изисква за моите педагогически квалификации. Един от класовете
беше първата част от диагностичния курс
за клинични психолози и психиатри, защото
като студентка в категорията следдипломно ниво, имах право да се запиша в каквито
класове желая. Въпреки това обаче съвсем не
ми се струваше ясно, поне до известна степен, накъде да тръгна с този нов ученик. Той
не дойде по обикновенния ред, а го доведе моя
колежка, която беше работила в нашето заведение над двадесет години. Тя имаше пълна
представа за всичко, което може да се случи
на такова място, беше и първа по броя на дипломирани студенти за година и имаше доста
добри отношения с началствата. Набързо ми
каза, че младият човек бил силно травмиран
и затова спрял да говори. Това положение продължило вече няколко дена, той трябвало да
бъде изместен моментално от сегашнoтo си
отделение и така се озова внезапно в моя клас.
В първия момент не бях сигурна как да
подходя, да не би случайно някак да го злепоставя пред другите, но му казах да седне на
едно от местата на масата с другите ученици и просто да следи какво правят те. С поведението си и с движенията си му подсказах,
че не очаквам от него да говори с мен. Той ме
послуша и мълком седна. Забелязах, че скоро
започна да следи по-внимателно как други ученици се занимаваха със зададените им упраж-
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нения и това ме окуражи. По-късно, когато
разговарях с друг ученик, седящ до него, погледнах новопристигналия и го попитах тихо,
клатейки леко главата си като даване на знак
за съгласие, дали мисли, че даденият отговор
е правилен. Новият ученик също поклати главата си в съгласие, защото отговорът беше
наистина правилен. Така се започна безсловесно общуване, което постепенно (в продължение на повече от месец), се превърна в редовна словесна комуникация. През цялото време
нито веднъж не го поставих в ситуация, при
която да е длъжен да проговори или да почувства, че търпението ми към него е изчерпано,
че е време за промяна в неговото поведение, в
ситуация да бъде разпитван от другите. Благоприятно обстоятелство беше, че групите
са много малки и учениците идват в различно
време, в зависимост от това кога нямат други насрочени групи. В повечето случаи всеки
работеше сам или най-много с един друг ученик. Обстановката предразполагаше някой да
може да остане сам със себе си, без това да
направи голямо впечатление на другите. Оставих всичко да се развива от само себе си,
показвайки pазбиране и непреривна безмълвна
човешка любов и уважение към себеподобния
си. След няколко дни видях немият да посочва в учебника на друг ученик, промълвявайки:
„Тук”, когато ги бях помолила да открият
къде на страницата се споменава нещо определено. Скоро в неговата комуникация се появиха кратки фрази и изречения, последвани от
къси, правилни и след това дори и добре развити дълги изречения.

МЕТОДИ
С минаването на дните и колкото повече
мислех за доклада, разбирах, че моята работа
на изследовател се свежда просто до анализиране на факти, наблюдавани от мен в миналото, и че това, което щях да предложа, ще е по
същество ретроспективен преглед/анализ
с качествен, субективен оттенък на два
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необичайни случая от всекидневната ми
учителска практика. Ако някой колега има
предложение как по-точно да категоризирам
моята работа, с благодарност бих чула друго мнение по въпроса, без да мога да се обърна
за подкрепа към предишна документация, защото тя фактически не съществува. В държавата, където живея и работя, законите са
много великодушни, което включва и силната
протекция на личната информация. Дори и да
бих имала записки и изследователски бележки,
щеше да е изключително трудно и отнемащо
дълго време да получа разрешение за ползването им с цел те да се публикуват. Честно казано, бях позабравила за тези два редки случая,
но наскоро, разглеждайки някои стари книжа,
се натъкнах на листовката, изготвена за официалната церемония за отпразнуването на
придобитите гимназиални дипломи от група
студенти, в списъка на които беше и името
на човека с хромозомната недостъчност –
това възкреси в паметта ми успехите с тези
ученици.

РЕЗУЛТАТИ
Крайните резултати от систематичното и неотклонно дневно прилагане на образователните принципи, дадени от Учителя
Петър Дънов, бяха пpоизведените качествени положителни промени в самочувствието
на индивидите, разглеждани в този доклад, в
увереността им в техните собствени способности за академична работа и успех, откъдето се повлия и на цялостната себеоценка
и себеуважение и възвръщане към предишния
нормален отклик към други човешки същества, потърсили комуникация с младежа, който бе престанал да говори със себеподобните
си, защото някои от тях го бяха наранили.

ДИСКУСИЯ
Разглежданите два случая показват че в
основата на прогреса на човешката личност,
включително и развитието на академичните,

Принципи, дадени от Учителя Петър Дънов
а също и на способностите за адекватно социално държане, стоят великите принципи
на Любовта, Мъдростта и Истината, които в сферата на образованието се проявяват
конкретно в многообразни аспекти. Един от
тях е непрекъснато насърчаване на академичната работа на всеки отделен ученик с гласно
отбелязване и най-малкия yспех, но без да се
раздухва постигнатото, за да не се поощрява
горделивост. Друг аспект е насърчаване от
страна на учителя на постоянно общуване с
природата, доколкото е възможно във всички
обстоятелства. Това може да се изрази в показване на дихателните упражнения от Учителя; в съвети как да се пече гърбът на ранното Слънце; как да се ляга преди десет часа
вечерта, за да не се налага да се спи продължително през деня; да се излиза от стаите и
домовете на чист въздух; да се използват положително формулирани езикови изрази, като
се обясни важността на това на всички и особено на учениците, които имат отрицателен
себеобраз. В някои случаи е добре и да се създадат положителни утвърждения, подходящи
специално за отделния индивид, какъвто беше
случаят с ученика в първия случай.
Ограниченията на изследването лежат в липсата на планиране, на възможности
за сформиране на контролни групи, на водене
на подробнa документация на това, което е
от интерес за проучването. Към тази съобра-

Добрина Ръсел
жения могат да се добавят големите ограничения за свободно протичане на процеса
на изследването и особено за проследяване на
продължителността на трайността на придобивките.
Положителните страни на този труд
са, че той недвусмислено доказва, че независимо от всички неблагоприятни условия
принципите, набелязани тук, могат да дадат
сравнително бързи положителни резултати, променящи коренно живота на индивиди, които се нуждаят от помощ в определен
момент. С други думи казано, потенциалите
за предизвикване на положителни промени с
еднаква мощност/ефективност в огромен
диапазон на вероятните находки, когато са
приложени разглежданите принципи, са поразително големи и затова силно впечатляващи.
Тe определено заслужават сериозно внимание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Както бе споменато, наблюдаваните и
разгледани тук случаи показват големи различия в областта на възможните индивидуални
качества на обектите. Това е много важна
черта, подсказваща голямата жизненост,
ефективност и широта на обхвата на образователните принципи, дадени от Учителя
Петър Дънов. Това е и голямо насърчение за
всички работещи в областта на образованието и възпитанието.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Щ

астието е една от непреходните теми в историята на човешката цивилизация. Прегледът на литературните източници показва, че
в различните епохи и култури представите за
щастие отразяват не само духа на времето,
но и вечни истини за същността на човека.
В древна Елада за Аристотел (384 – 322
г. пр. Хр.) щастието е евдемония (eudaimonia)
– резултат от пълната реализация на възможностите на индивида в рамките на един добродетелен живот [1]. Според Етиката на Епикур
(ок. 341 – ок. 271 г. пр. Хр.) пътят на човека към
щастието е свързан с преодоляване на страховете (към смъртта, към боговете, към болката)
и развиване на устойчивост на духа. Почитта
към добродетелите е според приноса им към
щастието [2]. До зората на Просвещението
философската концепция за щастие в Западния
свят е висше благо за човека. В 18. век („Векът
на разума“) редом с вярата в науката и стремежа към достоен живот идва и осъзнаването,
че човек не може да бъде щастлив сред всеобщо
нещастие – ражда се идеята за щастливо общество. През 1776 г. правото на живот, на свобода
и стремежът към щастие са регламентирани
с Декларацията за независимост на САЩ. В
Европа Джереми Бентъм и неговият последовател Джон Стюарт Мил развиват концепцията на утилитаризма за щастието: морално е
това, което носи най-много щастие на най-много хора (щастието не винаги се свързва с удоволствието, а с максималното удовлетворение
от живота). По-късно, след ужаса и разрухата
на двете световни войни, идва и разбирането,

че спиралата на еволюцията не следва човешкия стремеж към материален просперитет, а
плодовете на науката невинаги служат в полза
на човека. В Постмодерността, от 70-те години на миналия век, започва научният Ренесанс
на щастието – като международен измерител
на качеството на живот в „по-доброто“ общество [3,4].
При анализа върху разбиранията за щастие в миналото и днес се открояват и някои
съществени културно обусловени разлики между Западния и Източния свят: характерният
за Западния свят стремеж към щастие (вън
от себе си) е твърде различен от мъдростта за „щастието вътре в нас”, разкриваща се
в древните философски учения на източните
култури – будизъм, даоизъм, конфуцианство.
Основната причина е, че в утвърждаващата
се индивидуалистична и материалистична западна култура битува идеята за отделеност,
докато според източните духовни учения човекът е неразделна част от Цялото – всичко
във Вселената е свързано; щастието е в хармонията на вътрешния и външния свят, а пътят
за постигане на хармония е себепознанието и
самоусъвършенстването.
Идеята за Цялото в сътворението на
хармоничен и щастлив живот се открива и в
учението на Мировия Учител Петър Дънов
(1864 – 1944). П. Дънов (Беинса Дуно) е предвестник на Новата култура – уникален синтез
на духовността и мъдростта на Изтока и Запада. Учителят дава ключовата концепция за
човека – триединство на дух, душа и тяло, и
полага основите на холистичната медицина в
България. В сборни беседи той учи своите последователи, че щастието и здравето са ес-
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
тественото състояние на човека. Обратното
се дължи на изопачено човешко съществуване.
Щастието се постига с вътрешна чистота,
светлина на ума и топлина в сърцето [5,6].

ЧОВЕКЪТ В
ПОСТМОДЕРНИЯ СВЯТ
В трите десетилетия след Втората
световна война масовото производство на
стандартизирани стоки, кредитите и повишената покупателна способност на модерния
масов потребител създават нов стил на живот в развитите общества, в който консумирането става отличителен знак за социален
престиж и масово благополучие [7]. С пресищането на пазара със стоки за трайно потребление (телевизор, хладилник, лека кола и др.)
към 70-те години на 20. век се лансира нов модел на консумиране – от индивидуалистичен
вид. Това е преходът към Постмодерността,
в която логиката на консумиране „винаги повече” се запазва, но вече не с претенцията за
количество на стоките, а за качество на живот. Възниква една нова, сенсуалистична култура, даваща предимство на еманципацията
на интимната сфера, хедонизма, субективния
разцвет и най-вече на частното щастие.
Редом с култа към субективното благополучие (научният термин за щастие), в следващите десетилетия се издига в култ и здравето
– „състояние на пълно физическо, психическо и
социално благополучие, а не само отсъствие на
болест или недъг“ (СЗО, 1948 г.) [8]. С Новата
здравословна политика на СЗО през 80-те години се въвежда концепцията за „Промоция на
здравето“ („Отавска харта”, Канада; 1986) –
„здравето е не само жизнена потребност, но
и право на човека – право на добър живот, на
реализация и развитие“ [9]. Многобройни медицински публикации и телевизионни предавания
заливат съзнанието на широкия потребител с
информация за рисковите фактори за здравето
и здравословно хранене, превръщайки го в експерт на собственото здраве до степен на ново,
модерно обсесивно-компулсивно разстройство
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– орторексия (гр. ‘orthos’ – правилен и ‘orexis’ –
хранене). Решаващ аргумент и днес в рекламите
на стоки и услуги са обещанията за сетивно удоволствие и здраве (лукс, ергономичност, красота, комфорт, екологична чистота, безопасност
на продукта и пр.). В условията на наложилата
се култура Carpe diem ескалира броят на търговските и увеселителни обекти, центрове за
красота и здраве, процъфтяват медицинските технологии, фармацевтичната индустрия,
естетическата хирургия. Епидемиите вече са
минало, увеличена е средната продължителност
на живота, но доколко е придадено реално щастие и здраве в годините живот?
В глобализиращия се в 21. век технологичен свят Homo consumericus е на път към следващото си превъплъщение – Nano sapiens. Вече
са факт хипермодерни общества, отличаващи
се с хиперускорено развитие на технологиите
(биотехнологии, клониране, нанотехнологии, IT
технологии, роботизация…), но неразумното
усвояване на ресурсите (планетарни и човешки),
бързите технологични темпове и промените в
начина на живот показват „обратната страна
на медала“ – замърсяване на околната среда, надвиснала опасност от екологична катастрофа,
несигурност в утрешния ден и преждевременна
смъртност от т. нар. „болести на съвременното общество“ (сърдечно-съдови заболявания,
онкологични заболявания, диабет, травми и др.).
Разрушителното антропогенно влияние върху
биосферата, както и последният устрем на човека – завладяване на нови пространства в Космоса, потвърждават прозорливата теория на
акад. Вл. Вернадски (1863 – 1945) за ноосферата
(„сфера на разума“) като следващ, по-висш етап
от еволюцията, резултат от преобразуващата
мощ на човешкия разум. Очевидно е, че „човекът
се е превърнал във велика геологическа сила“, но
колективното съзнание на съвременната техногенно-потребителска цивилизация (противно
на очакванията на Вл. Вернадски, Льо Роа и Теяр
дьо Шарден) не следва космическия принцип за
единство на Цялото. Приетата в Йоханесбург
през 2002 г. Ноосферна етико-екологична кон-

Възможности за щастие в постмодерния свят
ституция на човечеството е първият законодателен акт за правата и задълженията на
народите на Земята, гарантиращи устойчиво
развитие на световното общество [10].
От позицията на настоящето, глобалният поглед върху съвременния свят очертава
картината на една цивилизация на парадоксалното щастие (Липовецки, Ж.; 2008), която от
една страна издига референтите на благополучието, а от друга се проявява като неконтролируема система, водеща до крайност и хаос
– еманципация, отслабваща индивида, съвместно съществуване на охолство с недостатъчно
потребление, разширяване на неравенствата.
Зад блясъка на лукса, комфорта и личния суверенитет стои нарастващата крехкост на съвременния човек. Критериите за качество на
услугите и конкурентоспособност са свързани
с интензификация на натоварванията, завишени изисквания за професионална компетентност, страх от съкращения и безработица
[7,4]. Икономическата несигурност поражда
не само материални лишения, но и една негативна рефлексивност – нравствено страдание
и самообезценяване на индивида [11].
В социалната сфера все по-чести явления
са виртуалните контакти, ефимерността на
връзките, намаляване на браковете, увеличаване на разводите, разхлабване на родителския
контрол, меритофобията, самотата, отчаянието. Колкото по-крехки или по-фрустриращи стават социалните и междуличностните
връзки, толкова повече се засилва консуматорството като начин временно да се повдигне самочувствието, да се запълни празнотата, „да се
обичаш сам”. Неадаптивността към протичащите динамични промени и субективната безпомощност да се решат житейските проблеми
проличава и в нарастващата медикализация,
агресията, насилието, пристрастяването към
психотропни вещества и свързаните с това
тежки последици за здравето и живота [7, 12].
Най-ярки показатели за крайно субективно неблагополучие са самоубийствата и психичните разстройства. През 2012 г. в Становище
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на Европейски икономически и социален комитет се алармира, че всяка година са самоубиват 58 000 души. Към 2010 г. 38 % от европейците страдат от психични заболявания, от
които с най-висок дял (както и през 1998 г.) са
страховите разстройства, депресиите и зависимостите. До 2020 г. депресиите ще станат
второто по честота заболяване в развитите
страни. Като ключов фактор за тази неблагоприятна ситуация и перспектива, се отчитат
„кризата на смисъла” и безработицата, които
хвърлят милиони хора в екзистенциален страх
и отчаяние [13]. Епидемиологични проучвания
върху суицидния риск в периода 50-те – 90-те
години на миналия век сочат за нарастване на
самоубийствата дори в развити страни като
САЩ (3-кратно увеличение в млада възраст 15
– 24 г.) и Канада (с 317 % сред мъжете и 257
% сред жените). Едва 30 % от случаите се
свързват с психични заболявания, останалите
са резултат от преживяване на жизнени кризи [14]. Тъжната статистика не подминава и
нашата страна: по данни на НЦООЗ Секция
„Психично здраве в общността” случаите на
самоубийства в България за 2010 г. са общо 2
759, от които 597 във възрастта 18 – 29 г. [15,
16]. И ако тогава най-много са били случаите на
самоотравяне с медикаменти, то през последните години се наблюдава нетипично за страната драматично явление – самоубийство чрез
самозапалване. Клъстърните самоубийства са
известни още като „Ефект на Вертер“ (счита
се, че в 18. век епистоларният роман на Гьоте
„Страданията на младия Вертер” отприщва
вълна на романтични самоубийства по модела
на главния герой), но зад бихейвиористичното
тълкуване за „подражание“ дълбоко в ядрото
на личността стои смисълът на живота.

ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ В
ПРИРОДАТА НА ЧОВЕКА
„Смисълът на живота“ е феномен, който
отграничава човека от животинския свят и се
отнася към духовното измерение в природата
на човека. Именно това измерение е ключ към
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
разбирането на наблюдаваните в съвременния
свят негативни явления. През 1984 г. СЗО добавя духовното измерение към определението
за здраве, но този факт все още остава неглижиран. Според основателя на логотерапията
В. Франкъл (1905 – 1997), „Науката твърде
дълго е осакатявала човека с цяло едно измерение – духовното. Но точно това измерение
гарантира единството на човека“ [17,18]. Духовното в природата на човека се проявява
в откриване на смисъл и цел в живота, в себетрансцендентността (да се посветиш на
някого или на нещо – работа, кауза и др., над
теб самия). Приравняването на духовното към
психичното, според Франкъл, е израз на психологизъм (при животните също се наблюдават
психични процеси, но те не се самоубиват, защото не откриват смисъл да живеят). Валидността на теорията си за смисъла на живота
В. Франкъл изпитва в жестоката реалност на
гранични състояния като концлагерист в нацистките лагери на смъртта [18].
Прави впечатление, че концепцията на В.
Франкъл за човека (дух, душа и тяло) напълно се
припокрива с тази на Учителя П. Дънов. Идентично е и отношението им към страданието:
1. В окултното учение на П. Дънов целта на страданието е „да повдигне“ човека, да
допринесе за неговото духовно израстване,
което всъщност е смисълът на живота [6,
19]. Според Учителя страданието трябва да
се приема позитивно, като дар от Бога, защото дава шанс за облагородяване на душата и
каляване на духа. Отсъствието на страдание
не предполага такава възможност.
2. В трудовете на В. Франкъл безметежното съществуване и стремежът към минимизиране на напрежението се отричат като
възможност за израстване. Напротив, необходимо е поле на динамика (ноодинамика), в
което единият полюс е човекът, а другият –
смисълът, който трябва да се реализира. За човека, открил своята цел в живота, силата на
духа се тества в изпитанията чрез „волята за
смисъл“ [17,18]. Липсата на смисъл и цел в жи-

276

Варна 2015

вота се преживяват като празнота в живота
(екзистенциален вакуум) и тогава човек търси заместители в нездравословни удоволствия
(алкохол, дрога, рисково сексуално поведение,
насилие и пр.) или изпада в отчаяние (явления,
наблюдавани в съвременния свят).
Позитивният възглед на Учителя към
страданието намира потвърждение и в научната теория на друг класик – К. Юнг (1875 – 1961):
„процесът на индивидуация (ставане на самия
себе си – б.а) започва с нараняване на личността
и страданието, което го придружава. Това начално сътресение е нещо като „повик“, макар че
често не се разпознава като такова“ [20].
Откриването на смисъл и цел в живота
са не само основни потребности, които инициират и задават посоката на развитие на
човека, но и „причината” за неговото щастие.
Щастието само по себе си не е цел, а следствие от постигане на поставена цел над себе
си и осъществяване на смисъла на живота. Съвременните западни изследователи определят
този тип щастие като евдемонично благополучие (според определението на Аристотел),
което е различно от хедонизма (стремеж към
увеличаване на удоволствията) [21].
Най-честата причина за личностните
кризи в Западния свят е разминаването между очаквания и действителност. Това явление
(т.н „ефект на Зейгарник“) има своето научно обяснение в психологията: всяко намерение
е заредено с определено количество мотивационна енергия, която се изчерпва единствено
с приключване на първоначалната задача. Потиснатото и нереализирано силно желание е
в състояние да прекъсне връзката с действителността и по-късно да се соматизира в болест [22, 23]. В медицината също е известно,
че значителна част от заболяванията имат
психосоматичн характер.
В източното културно пространство реализацията на смисъла на живота съответства
на мисията на живота. Страданието на човека
се поражда от привързаността му към преходните неща („Четирите благородни истини“ в

Възможности за щастие в постмодерния свят
будизма), от неприемането на дихотомията и
от дисхармонията с природата (Дао), както и
липсата на мяра във всяко нещо – „прекаленото и недостатъчното трябва да се избягват
с всички сили” (конфуцианство). Усещането за
вътрешен мир и щастие (нирвана) се постига
чрез системни духовни практики. В учението
на П. Дънов пътят към тази цел е свързан с вътрешната хигиена (светлата мисъл, благодарност, прошка) и безусловна Любов.
Обобщените резултати от дългосрочни научни проучвания показват, че щастието
е 50% генетично детерминирано, влиянието
на жизнените обстоятелства е 10 %, а останалите 40% зависят от това какво мислим,
какво чувстваме и какво правим в ежедневието си [24].

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ЩАСТИЕ: ДАННИ ОТ
ЕМПИРИЧНИЯ ОПИТ
В резултат на нарастващия научно-изследователски интерес към щастието от
началото на третото хилядолетие възникна
ново направление в психологията – Позитивна психология (наука за щастието). Широка популярност сред обществеността доби
позитивното мислене. Силата на мисълта
всъщност не е нещо ново, то е част от учението на П. Дънов преди век, но бихме могли
да кажем, че днес то намира своето научно
потвърждение и обосновка.
Един от основните въпроси, който привлича вниманието на изследователите през
последните години, е дали нивото на щастие
може да се повиши въпреки влиянието на генетичната заложеност и хедоничната адаптация
(приспособяване към новите условия). Дългогодишните проучвания на М. Селигман (Пенсилвански университет, САЩ) сочат, че влияние
върху щастието и здравето на човека оказва
обяснителния подход – това е мисловната нагласа, придобита през детството, под влияние
на родителите, която прави човека оптимист
или песимист. М. Селигман установява, че по-
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добно на „заучената безпомощност” (мисловна нагласа, която е в основата на депресиите),
така и оптимизмът като нагласа към живота
може да бъде научен (Селигман, М., 2001) [25].
В България проучванията в тази област
са все още малко, въпреки негативната тенденция от 90-те години насам българите да са все
„на дъното“ в класациите по щастие в европейски и световни проучвания. В тази връзка, след
проведени предварителни проучвания и анализи,
през 2012 е създаден 15-факторен холистичен
модел за изследване на субективното благополучие (щастие, удовлетвореност от живота)
сред българската популация” (Popova, S. 2012)
[23]. С извадка от 250 участници от Източна и
Западна България във възрастта 19 – 30 г. е проучено нивото на щастие, личностните ресурси
за субективно благополучие, когнитивно-поведенческите модели и връзката със здравето. Резултатите от проучването показаха:
1. Нивото на щастие сред младите хора
е в рамките на средната стойност за възрастовата група, установена при кроскултурни проучвания в САЩ, Русия, Малайзия, и др.
страни (4,5 – 5 т. по 7-степенна скала).
2. Младите хора, имащи убеждение за
личен контрол над живота (вътрешен локус
на контрол), са по-щастливи, по-удовлетворени от живота и по-здрави. При изследване
на причинно-следствените механизми на поведенческо ниво при тази част от извадката е
установен по-здравословен начин на живот и
по-малко рискови фактори в ежедневието.
3. Откриването на „смисъл и цел в живота“ е предиктор на удовлетвореността
от живота. Корелацията на този фактор с
убеждението за личен контрол резултира в
по-високи нива на щастие и здраве.
4. Предиктор с най-силно влияние върху
здравето – 14 %, е умението да се радваме на
живота в ежедневието.
5. Първостепенен предиктор на щастие е
оптимистичната нагласа към живота – влиянието на този фактор върху щастието е 27 %.
Многофакторният регресионен анализ разкри
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също предиктивната роля на оптимизма върху здравето и удовлетворността от живота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изводът, до който достигаме, е, че
щастието не е лукс, а здраве. Концепциите
за щастие и здраве не биха били пълни, ако се
пренебрегва духовното интенционално ядро
на личността – Творецът в човека. Възможностите за пълноценен, хармоничен и смислен живот са в изкуството за постигане на
баланс и контрол над факторите на външния
и вътрешния свят. На индивидуално ниво
пътят към щастието започва в ранното
детство с безусловната родителска любов,
себепознанието, формиране на позитивен обяснителен стил, вяра в собствените способности и наличие на трансцендентна цел – за да
внесе светлина и смисъл в живота.
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УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА САМОУБИЙСТВАТА
Росица Иванова

Ние не сме създадени да умираме.
За човека няма по-голям враг от смъртта.
Животът е съкровище, което трябва да се пази.
Беинса Дуно

В

ъпросът за самоубийствата в
Словото на Учителя Беинса Дуно
е осветлен от различни гледни
точки. Особено ценни са духовните измерения на суицидния акт, които по традиция остават извън полезрението на учените и специфичния им тясно научен подход.
Още през 1999 г. издадох студията „Учителят П. Дънов за самоубийството“ (ISBN
954-8809-11-7), която не можа да бъде разпространена. Не съм престанала да изследвам Словото на Учителя, като днес – 17 години по-късно, разполагам с материал за книга със същото
заглавие от над 250 страници. В учението на
Учителя може да се открие, в пълния смисъл
на думата, детайлно разработена суицидологическа концепция (както и психологическа,
психотерапевтична и пр.). Суицидологията
е комплексна научна дисциплина, използваща
понятия и концепции от науките психология,
антропология, социология, философия, културология и др. Тясно свързани с теоретичните
обяснителни модели на суицидното поведение
са и дейностите по неговата превенция и профилактиката на рецидиви.
Ще очертая основните моменти в суицидологията на Учителя Беинса Дуно:
1. Самоубийството е Бого-убийство,
т.е. агресивен акт със сериозни духовни последствия.

2. То води до душевна деградация (връщане назад в еволюцията на душата) и утежнява
кармата на извършителя. Всеки човек понякога мисли или желае да се самоубие, но също
така всеки е в състояние да овладее и контролира себеразрушителното си поведение.
3. Мислите за самоубийство са чужди на
природата на човека – те са внушения на низши духове. Самоубийството не е израз на свободната воля на човека, а е акт на самозаблуда. Ако самоубиецът знае действителните
причини и последствия от самоубийството,
не би го извършил.
4. Самоубийците не са герои – геройство
е да понесеш страданията и победиш смъртта. Страданията и противоречията са необходими за развитието на душата. (Всички
велики личности са страдали.) Разбиране на
позитивния смисъл на злото и неговата роля
в света: „Всичко е за добро!“
5. По-добрият живот не може да бъде
постигнат чрез самоубийство или друг вид
преждевременна смърт (която е равносилна на самоубийство). Повечето хора умират
преждевременно, затова е необходима промяна в общоприетите възгледи за живота и
смъртта, самоубийството и човека.
6. В духовен смисъл самоубийството е
невъзможно – идеята за него е илюзорна. Идеята за смъртта – също, но казаното съвсем
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не омаловажава суицидните актове. Смъртта е най-голямото изпитание в живота на
всекиго. Човек трябва да воюва с нея и да я
победи, а не да си я причинява сам.
7. Една от задачите на човека е да придобие безсмъртието. То не може да се постигне
чрез самоубийство, а само с праведен живот,
следвайки Христа. Смъртта има смисъл, ако
води към възкресение. От смърт – в живот (а
не обратното)! „Христос не помисли за самоубийство, а понесе всички страдания“ и показа на хората, че „смърт не съществува!“
8. Богата феноменологична картина на
причините и поводите за самоубийство. Самоубийствата в цял свят се увеличават и
заради упадъка в съвременната култура, начина на живот и мисленето на хората: „Всички
хора са в кривия път. Аз искам да ги върна в
правия“.
9. Необикновена палитра от методи за
самостоятелно справяне на отделната личност със суицидните си намерения и методи
за подпомагане на изпадналия в суицидна криза
човек.
10. Длъжни сме да помагаме на застрашените от самоубийство! Методи за профилактика на тази „умствена проказа“ – самоубийството.
11. Ново разбиране на понятията човек,
живот, смърт, страдание, добро и зло. Връзката с Бога, Висшите разумни същества и
Природата е от изключително значение за
здравословното физическо и психическо състояние на човека.
Словото на Учителя е изпъстрено с
поучителни истории, остроумни сказания и
многопластови във философски смисъл притчи, както и с любопитни конкретни примери
от живота. Много от тях могат да бъдат
използвани в психотерапията на извършилите суициден опит или споделящите суицидни мисли и намерения личности, тъй като
притежават трансформираща сила. Подобен
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подход, свързан с използването на литературни творби (при всякакъв тип психологически
проблеми) е характерен за Позитивната психотерапия на Носрат Песешкиан („Търговецът и папагалът“ – 1994, „Колор-принт“,
Варна), за Библиотерапията на Невзат Тархан („Словото на Руми като терапия“ – 2014,
„Прозорец“), за Библиопсихотерапията на С.
Н. Зайцев при лечението на зависимости и др.
Съзвучни с казаното по-горе са публичните признания, че четенето на беседи на Учителя спасява хората от самоубийство (напр.
журналистката К. Георгиева и др.). Философията на Учителя е не само оптимистична и
жизнеутвърждаваща, но и трансформираща и
лечебна, т.е. практически приложима. Вдъхновяващите му мъдри думи са съпътствани
с много упражнения за съграждане на новия
човек в нас и подготвянето ни за новия, истинския живот – на Любовта, в който няма
смърт.
В учението на Учителя понятията за
живота и смъртта, този и онзи свят, доброто и злото, обществото и културата, човека
и неговата мисия, човека и взаимоотношенията му с Бога имат съвсем необичайна трактовка, но тъкмо тези нови, реформаторски
идеи са целебни и потребни за душите. Не е
възможно в рамките на ограничения (според
регламента на конференцията) брой страници да изложа цялото богатство от суицидологически идеи на Учителя, затова ще подбера
някои от тях.

САМОУБИЙСТВОТО Е
БОГО-УБИЙСТВО
Според Учителя самоубийството представлява нарушаване на Божиите закони и заповеди и има смисъла на Бого-убийство: „Който казва, че ще се самоубие, той унищожава
Бога в себе си“ (1). Една от десетте Божии
заповеди гласи: „Не убивай!“, а самоубийството е вид убийство. За някои философи самоу-

Учителят Беинса Дуно за самоубийствата
бийството не е нравствено престъпление, за
разлика от убийството, но Учителят приравнява двете действия: „Който убива сам себе
си или който убива другиго – е едно и също
нещо“ (2). Човек въстава срещу Бога не само
като нарушава Неговите заповеди, а и като
обезценява дарения му от Него живот. Грехът при самоубийството се крие не толкова
в отричането ни от сегашния живот, а че с
този акт се отказваме и от бъдещия си живот, т.е. „Ние жертваме великото бъдеще
заради временни работи“ (3) (поради неразбиране смисъла на страданията и ролята на
злото, поради стесняване на съзнанието, егоистично заслепление, подчиняване на низши
чувства и т.н.).
Друга нравствена повеля на християнството гласи: „Не съдете, за да не бъдете съдени!“, а „щом унищожавате вашия живот,
вие се осъждате. Ако съжалявате, че не сте
богат, силен, учен, красив – вие пак се осъждате“ (4). И още по-ясно казано: „Ако се убиеш, ти ще продадеш душата си на дявола“ (5).
Мислите за самоубийство са „дяволски“ (6), защото „Който ни е дал живот, само Той може
да ни го отнеме“ (7). „Има смисъл човек да се
жертва, но не и да умира. Смъртта е дело на
греха. Бог казва: „Не съизволява душата Ми в
смъртта на грешника“ (8). „Самоубийствата,
кражбите, лъжите, престъпленията стават
по човешка воля“, а не по Божия (9).
Учителят посочва, че „самоубийството
е неестествено проявление на човека“ (10), то
е крайно решение, което води в погрешна посока: „Пазете се от крайните резултати! Защо
ще се самоубиваш? Бог не те е създал да се
самоубиваш, нито да правиш зло на своя ближен. Той ти е дал всяка власт и те е пратил на
Земята да Го прославиш“ (11). Самоубийството не бива да бъде желано, защото последиците от него за душата на човека са твърде
тежки. То не може да бъде оценено като акт
на спасение или избавление, напротив – значението му в духовен смисъл е точно проти-
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воположното: „Този, който се е самоубил, се
изражда, превръща се в животно, деградира в
животинското царство. След това му трябват хиляди години да пъпли като животно,
докато дойде до човешкото състояние. Щом
не може да понася страданията си, остава
животно, за да не чувства така мъките си“
(12). „Като са самоубие някой, в другия свят
го хващат, турят го на работа, като му дават още по-трудна задача от тази, която е
имал на Земята, и той трябва да я реши“ (13).
„Такъв е законът в природата: Който не използва добрите, благоприятните условия на
живота за своето развитие, той ще слезе в пониско положение“ (14). „Ако се самоубиеш, ще
се натъкнеш на по-голямо зло“ (15).

САМОУБИЙЦИТЕ НЕ СА
ГЕРОИ
Самоубийството не е геройска постъпка, а в същината си е проява на слабост или
душевна нечистота: „Онези хора, които се
самоубиват, не са герои. Това са хора, които
не искат да изплатят своята дан честно и
почтено. Те бягат от живота, но природата
ще ги хване за ухото, ще ги докара в света при
още по-тежки условия. Ако и трети път ги
хване така, ще им тури още по-тежки букаи
(вериги - бел.Р.И.), докато най-после ги накара
да платят каквото дължат по всички правила
на кармическия закон. Вие можете да се убивате един, два, три, десет, сто пъти – нищо
няма да спечелите. Това не е геройство!“ (16).
„Не е геройство да се самоубиеш, геройство е
да се справиш със страданието“ (17). „Ще се
хвърлиш от някоя канара или ще се обесиш и
ще оставиш писмо до близките си, че не си
могъл да издържиш страданията и изпитанията в живота си. Значи радостите издържаш,
а страданията не издържаш. Това не е геройство. Светът се нуждае от герои, които носят еднакво и радостите, и скърбите“ (18).
„Мнозина искат по-скоро да заминат за другия свят, да се освободят от дълговете си.
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Обаче добрият, справедливият човек иска подълго време да живее на Земята, да изплати
докрай дълговете си. Да изплати човек дълговете си – това е задачата на неговия живот“
(19). „В каквито и мъчнотии да се намира, човек трябва да предпочита живота пред смъртта. Някой не може да понася условията, в
които е поставен, и казва, че иска да умре. Не.
Лошият живот е по-добър от смъртта. Сам
по себе си животът не може да бъде лош. Под
думите лош живот разбираме живот, който
носи със себе си утайки, наслоявания от миналото“ (20). „Онзи, който не иска да разрешава
правилно задачите си, в него се заражда мисълта да ги изличи от себе си, т.е. да се самоубие. Обаче и сто пъти да се самоубиваш, никога не можеш да заличиш задачите си. Пак ще
те хванат тук, на Земята, и ще ти кажат:
„Ще ги решаваш – нищо повече!“ Десет, сто,
хиляди години ще те държат на Земята, но
най-после ще решиш зададените задачи. Може
да си послужиш с всички философски теории,
може да си послужиш с всички противоречиви
възгледи, но в края на краищата пак ще трябва да решиш задачите си – такъв е законът на
великото Божествено училище“ (21).
Понеже много хора имат илюзорна представа за смъртта – като за спасение и благо, и
дори се стремят към нея като към средство,
за да попаднат в по-добрия свят, в отвъдното, Учителят обяснява: „Откъде знаете, че
на онзи свят ще имате по-добри условия от
тия на Земята? Който не може да използва
условията на Земята, той не може да използва и условията на онзи свят“ (22). „Има ред
писатели, които казват, че човек не трябва да живее, но трябва да се самоубие, за да
бъде свободен… Земният живот е част от
духовния живот на човека. Ако ти на Земята
не можеш да живееш добре, в духовния свят
съвсем не можеш да живееш добре“ (23). „Физическият живот, който имаме, и той е Божествен. Ако този, малкият физически живот, който имаме, не можем да използваме,
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как ще използваме грамадните духовни дарби,
които имаме?“ (24).
Затова П. Дънов казва на учениците си:
„Няма да позволя на нито един от вас да се
самоубие!“ (25). На въпроса на негова последователка защо не  е позволено да си замине от
тоя свят, като се самоубие, Учителят, с присъщото му чувство за хумор, отговаря: „Ти
си яла и пила толкова време и сега искаш да се
измъкнеш, без да платиш! Така не можеш да се
провреш – без да си платила всички дългове“
(26). В Школата Учителят въвежда следното
правило: „Окултният ученик няма право да
се отрича от живота“ (27). „Казвам онова,
което вие трябва да приложите на Земята:
най-първо вие не се отказвайте от живота!“
(28), защото: „Каквото и да е положението
на човека, той може да намери някакъв изход.
Ученикът не трябва да се обезсърчава, но да
се учи“ (29).

МИСЛИТЕ ЗА
САМОУБИЙСТВО СА
НЕСВОЙСТВЕНИ ЗА
ЧОВЕКА, ЧУЖДИ НА
ПРИРОДАТА МУ – ТЕ СА
ВНУШЕНИЯ НА НИЗШИ
ДУХОВЕ
С голям психотерапевтичен заряд е
мнението на Учителя, че отрицателните
мисли и чувства, които са причина за самоубийствата, всъщност са несвойствени и
неестествени за човека и по силата на това
той може да се освободи от тях. (Неслучайно
Учителят е дал толкова методи за ограждане
от зли влияния: молитви, формули, упражнения и други начини за очистване и трансформиране на негативните психически състояния.) Суицидните желания и мисли са външни,
чужди, идващи от низшия свят и проникващи в незащитеното човешко съзнание; те са
проява на чужда воля, съответстваща на определена инертна материя в организма: „Са-

Учителят Беинса Дуно за самоубийствата
моубийството е поради обсебване от низши
духове. Едно низше същество ще убеди някой
човек да се самоубие, за да може да вземе неговата енергия и с нея да се поддържа“ (30).
„Това искаш – не може, онова искаш – не може
и най-после се обезсърчиш и казваш: „Ще се
самоубия“. Че самоубийството у тебе ли
е? Кой вмъкна тази идея в главата ти? Това
са чужди мисли. Това не е човекът... Когато
дойдат големите изпитания в живота, мрачни мисли и желания – да знаете, че те не са
ваши. Те принадлежат на един свят съвършено чужд, който има съвсем друг стремеж,
съвсем други цели и намерения. Ако влезете в
този свят, ще платите много скъпо и нищо
няма да научите. Ще имате само страдания“
(31). Този низш свят е персонифициран като дявола (който си служи с лъжи, ласкателства,
изкушения, празни обещания, илюзии и др.
под.). „Много пъти носите товар, който не е
ваш. По изкуствен начин във вашия ум е влязла съвсем чужда мисъл. Някой път във вас
може да влезе някоя хипнотична мисъл, да ви
застави сами да се самоубиете“ (32). „Казвате: „Еди-кой си човек се самоубил“. Не, той
сам не се е самоубил. Това убийство е резултат на самовнушението или на внушението,
което е голяма сила. Всички хора са подложени на големи изпитания и само разумните могат да се освободят от нещастията,
които ги сполетяват“ (33). „Ще кажете, че
самоубилият се ще умре по собствено желание. Ако е вярно това, нека самоубилият се
се съживи по свое желание. Ако самоубилият
се не може сам да се съживи, това показва,
че някой друг го е убил“ (34). „Всякога безпокойството се дължи на същества, които са
фалирали. Някой път чувствате, че сте отпаднали. Това значи, че имате работа с тях.
Казвате: „Тая работа няма да я бъде“. Искате да си теглите куршума за това, че сте
отпаднали. Това е желанието на дявола. Той
казва: „Вместо аз да се удавя, ти се удав“.
И дяволът ще седи настрана и ще си потрива
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ръцете“ (35). „Куршумът нито оправя работите, нито разрешава задачите на живота.
Той представя край на една философия, в която няма никаква логика, никакво оправдание“
(36).
Хората са отворени системи, преплетени едни с други (37), много податливи
на влиянието на чужди мисли и чувства, на
собствените си несъзнавани навици и унаследени атавистични схеми на поведение и мислене. В своята Школа Учителят П. Дънов
дава най-разнообразни методи на работа, с
помощта на които човекът може да стане
действително самоуправляваща се система,
защитена от външни, спиращи прогреса 
тъмни и егоистични влияния: „Когато човек
изпадне в едно крайно състояние, той трябва да знае неговия произход, за да може да си
помогне“ (38) „Човек трябва да се очисти, да
бъде господар на своето положение. Никакви
нечисти духове да не допуска в себе си, никаква нечиста мисъл – всички нечисти желания
да изпрати навън. Те ще идват, но не трябва
да ги пуска да размътват неговия свят“ (39).
„Някои казват: „Дяволът е много силен“. Да,
но той е много страхлив. Той е силен само в
мрежата си. Скъсаш ли му мрежата – няма
го, слаб е вече. Тази мрежа е заблуждението,
в което вие седите. Дяволът ви казва: „Ти
си много слабо същество, ти си роден така,
такива са условията на живота, няма смисъл
да живееш, от тебе има по-учени, по-силни,
ти си беден човек, тегли си един куршум или
вземи отрова и т.н.“. Не, ти ще му кажеш:
„Аз не съм най-слабият! Аз не съм по-слаб
от онази мравка, която къса нишките на
паяка. Аз не съм по-слаб от онази мравка,
която се връща 99 пъти за товара си, докато най-после го изнесе. Аз съм толкова
сръчен, поне колкото и тя!“ – ето ви един
морал от нисшето царство (животинското – бел.Р.И.). Само при такива условия вие
можете да си пробиете път в Божествения
живот“ (40).
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ПО-ДОБРИЯТ ЖИВОТ
НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОСТИГНАТ ЧРЕЗ
САМОУБИЙСТВО ИЛИ ДРУГ
ВИД ПРЕЖДЕВРЕМЕННА
СМЪРТ!
Учителят определя състоянието, в което мислиш упорито за самоубийство, като
„фалиране в астралния свят. Ти се намираш
в положението на търговец, който не може
да се справя със своите дългове. Обаче и самоубийството не те освобождава от отговорност. Не можеш да закриеш своята фирма,
докато не изплатиш дълговете си. Праведният може да замине за другия свят, когато
пожелае. Той нищо не дължи. Обаче грешният
може да замине за другия свят, след като изплати дълговете си. Да умреш като праведник – това е благословение; да умреш като
грешник – това е нещастие. Праведникът е
свободен, а грешникът е в затвор“ (41). Но
тъй като някой може превратно да разбере
идеята за безсмъртието на духа и теорията
за прераждането и да реши, че в такъв случай
не е от значение, ако доброволно прекрати
живота си, Учителят опровергава подобни
повърхностни разбирания и тясно обвързва
концепцията за прераждането с етичната
проблематика. Той подчертава колко ненужна и неразумна е преждевременната смърт на
човека: „Не е добре да умреш, да заминеш от
този свят, без да са те повикали, че да чакаш
с години пред вратата на онзи свят. Ти чукаш, никой не те приема; ти чукаш, никой не
те приема. Оттам ще ти кажат: „Не е време
още да дойдеш в този свят – ще се върнеш назад“. Това е лошото. Има много такива душ,
които се скитат между този и онзи свят, че
не са нито тук, нито там. Това са били все
отчаяни хора, които са се самоубили“ (42). „В
съвременния окултизъм има една опасност –
когато мислим, че като се преродим в бъдеще,
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тогава ще изправим живота си“ (43). „Има ли
смисъл да скъсваш конеца на своя живот и
да чакаш ново прераждане само затова, че не
си знаел как да държиш конеца?“ (44). „Защо
искате да умирате, когато можете да използвате този живот? – Ама моето тяло
е хилаво! – По-добре с това тяло да влезе в
Царството Божие, отколкото да влязат със
здраво тяло в пъкъла. Сегашните си тела ще
ги пазите, разбирате ли? Не е време сега да
се умира! Ние за смърт няма да мислим!“ (45).
„Да умре човек преждевременно – това
значи да напусне работата си, преди да я е завършил... Защо човек умира преждевременно?
Когато умира преждевременно, човек сам предизвиква смъртта си, сам се лишава от ония
условия, при които животът му може правилно да се развива. Всяка преждевременна
смърт е равна на самоубийство“ (46). „Хората умират преждевременно от отрицателното в живота“ (47). „Който живее по Божия
закон, той заминава точно навреме. Който
не живее по този закон, заминава преждевременно, като се лишава от добрите условия на
живота. Следователно нито преждевременно
ще отидеш на онзи свят, нито ще закъснееш.
Ти трябва да живееш на Земята толкова, колкото ти е определено да придобиеш нужните
опитности, да изработиш ценности за онзи
свят“ (48).

ДА ПОМОГНЕМ НА
СТРАДАЩИТЕ!
Учителят не само посочва как можем
да помагаме на склонните към самоубийство,
но и какви са последиците, ако откажем да го
сторим: „Дйде някой при тебе и ти каже, че
е много отчаян, иска да се самоубие. Ти ще се
замислиш по какъв начин да му помогнеш. Кажеш ли, че не можеш да му помогнеш, в следния живот тази твоя постъпка кармически
носи лоши последствия. Законът е един и същ
– ще се спреш в този малък закон и ще помогнеш. Ако ли не помогнеш, ще определиш в тоя
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момент своята лоша съдба. Когато сгрешиш
по този начин, потърси друг начин, по-добър,
за поправяне на грешката“ (49).
Учителят препоръчва всяка сутрин по
половин час да изпращаме хубави мисли в света. Мисълта е сила, с която могат да се предотвратяват престъпления (50). Още не напълно изследвана и призната от официалната
наука, силата на мисълта е изучавана и тренирана в окултните школи от най-дълбока древност. Изпращането на положителни мисли
към отчаяните се долавя от тяхното подсъзнание и повлиява настроението им в благоприятна посока, а така могат да се постигат
чудеса! „Правил съм опити да се свързвам със
съзнанията на хората, да влизам в положението им и да им помагам. Чувам някой да казва, че не му се живее, защото всичките му
работи са объркани. Аз му изпращам мисъл,
че всичките му работи ще се оправят, че от
всички положения има някакъв изход. Възприеме ли това, се насърчава, успокоява, в него се
събужда желание за учене и живот“ (51). „Срещате един беден, отчаян човек, който е решил да се самоубие. Не го съдете, не търсете
причината на отчаянието му, но отправете
своята добра мисъл към него, да му въздействате, да го отклоните от решението му да се
самоубие. Опитайте се после да поговорите
с него, да създадете връзка. Какво правят съвременните хора в такива случаи? Всеки бърза
по своята работа и ако срещне такъв човек,
погледне го и казва: „Бог има грижа за него.
Той ще му помогне“. (52).
Според Учителя „обществото не трябва да позволява на някого от своите членове
да посегне на живота си. Обществото носи
отговорност за своите членове. Не е достатъчно да пишат във вестниците, че еди-кой
си се е убил или обесил, и да съжаляват хората за случилото се нещастие. Важно е да се
предотврати това нещастие… Какво струва на обществото да има на разположение няколко агенти, на които да възложи задачата
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да обикалят града, да следят и да откриват
отчаяни от живота хора? Срещнат ли такъв
човек, те трябва да го спрат, да го предразположат да се изкаже. Ако видят, че е годен
за работа, да му намерят такава; ако е неспособен за работа, да му помогнат по някакъв
начин. Обществото разполага с повече начини
и средства за подпомагане, отколкото отделният човек“ (53). Днес в България все още
нямаме разклонена суицидологическа служба,
обединяваща усилията на различни специалисти по предотвратяване на суицидното поведение…

МЕТОДИ ЗА СПРАВЯНЕ В
СУИЦИДНА КРИЗА
Най-важният метод за разрешаване на
всякакви трудности е връзката с Бога и Възвишените същества. „Съвременните хора
страдат, мъчат се, не знаят как да се справят с мъчнотиите на живота. Много просто:
трябва да се свържат с Бога. Няма по-реално
нещо от тази връзка. Тя никога не се променя
и нищо в света не е в състояние да я разкъса. Достатъчно е да насочите ума, сърцето
и волята си нагоре, към Първичната причина, за да се свържете с нея моментално“ (54).
„Има безброй примери из живота, от които
се вижда, че Бог се грижи за всички живи същества. Затова не се обезсърчавайте, не падайте в отчаяние, но щом се намерите в някаква мъчнотия, обърнете се към Бога – Той
да ви помогне, да ви освободи. Казвате: „Не
е ли унизително да се молим?“. Питам: кой
човек не се моли? И ако е вярно, че като се
моли, се унижава, нека поне се унижава пред
Господа, отколкото пред равните си. Какво
по-голямо унижение за човека от това, като
се намери пред някаква мъчнотия или пред някакво страдание, да се самоубива? Страшно е
положението на самоубития! Години и векове
трябва да минат, за да изправи той тази неразумна постъпка“ (55). Знайте, че за вас се
интересуват множество Разумни и Възвише-

287

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
ни същества и във всеки момент ви помагат.
Вие не ги виждате, но успехът ви в живота се
дължи на Любовта и грижите им към вас“ (56).
„Вие трябва да знаете, че извън вашия свят
има и други светове, с по-напреднали от вас
Същества, които знаят работите по-добре
от вас. И затова, като се намерите в трудно
положение, обърнете се към тия Същества за
помощ. Какво правят в такива случаи съвременните хора? Те се обръщат за помощ към
Петко, към Иван или Стоян, като казват, че
Бог бил високо, не ги чувал; ангелите били ефирни същества, не можели да влязат в положението им, а светиите били заети, не можели
да им се отзоват в помощ. Не, съществува
един свят, толкова възвишен и чист, толкова
отзивчив и чувствителен към страданията
на хората, че при най-слабото апелиране към
Съществата от този свят за помощ, веднага
се получава отговор. Ето защо всички трябва
да апелираме към този възвишен свят. Казано
е в Писанието: „Само чистите по сърце ще
видят Бога“ (57).
Учителят препоръчва молитвата като
най-важният метод за развитие на човешката душа: „Първото нещо за всеки духовен
човек е да отправи ума и сърцето си към
Бога, за да не се подпушва“ (58). „Когато се
натъкнете на някакво нещастие, молете се!
Само Бог може да ви избави от нещастията“
(59). „Причината за нещастията ни е, че не се
молим. Молете се един за друг!... Когато се
молите на Бога и уповавате на Него, непременно някое Светло същество ще дойде от
невидимия свят да ви придружи в трудните
и страшни часове на вашия живот... Светлите духове са постоянно между нас, следват
ни, за да ни помагат. Те помагат на хората да
разрешат мъчнотиите и противоречията си.
Достатъчно е да ги призовем в името на Божията Любов, за да ни се открият... Молитвата е необходима за човека, за да облекчава
Бог страданията му. И Христос, и светиите
са се молили. Няма лесен път за Небето“ (60).
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Трябва да се молим не само за себе си, но
и за всички страдащи, за цялото човечество.
„Чрез молитвата на добрите хора Бог може
да отнеме кармата“ (пак там, с.153). Цяло
изкуство е да се научим как да се молим! Необходимо е да бъдем чисти, смирени и осъзнати пред Великото – не да Му заповядваме и
да изискваме да изпълни молбите ни, а да Му
служим: „Отнесете се към Онзи, Който е във
вас. Спрете се в себе си. Че вие досега не сте
работили за Него! Вие сте работили за кого
ли не... Но нито един от вас не е работил за
Господа. Отсега ви предстои едно бъдеще:
да работите за Господа. Че какво по-хубаво?
Досега толкоз лъжливи господари сте слушали, те са ви драли кожите… Сега имате да
служите на един господар. Ще видите какъв
господар. Да служите на един баща и да видите какъв баща. Този баща е заклал храненото теле, ще повика всички съседи и ще каже:
„Мъртъв беше моят син, но възкръсна. Елате да се повеселим!“. (61). Блудният син от
библейската притча, за когото става дума в
цитата, е можел да се самоубие, но е избрал
друг път – пътят на доброто. Той казал на
баща си: „Не искам вече да бъда господар. Готов съм да те слушам; каквото ми кажеш,
ще изпълня. Сега, като изгубих всичко, станах слуга; разбрах какво представя слугуването“. (62) – и така се спасил. Това е правилното разрешение на въпросите – да служим на
Онзи, Който всичко ни е дал, но Чиито дарове не оценяваме.

„ХРИСТОС НЕ ПОМИСЛИ
ЗА САМОУБИЙСТВО,
А ПОНЕСЕ ВСИЧКИ
СТРАДАНИЯ“
Библейските примери за силата на вярата помагат на обезкуражения човек да се
убеди във възможността за спасение. Несъмнено най-яркият насърчителен пример е
този за живота и смъртта на Исус Хрис-
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тос. Нравственият идеал на човечеството
в лицето на Христос е най-голямата опора
и критерий за сравнение в живота на човека.
Насочването на кандидатите за самоубийство към Идеала и сравняването на страданията им с Христвите оказва несъмнено
психотерапевтично влияние, като им позволява да разширят себичния си кръгозор и да
излязат от егоистичните си състояния на
самозабрава в страданието: „Ако в живота
ти се случи една морална несрета, образувай в себе си един мощен характер… Някой
път някой казва: „Иде ми да умра!“. Христос, като се моли, казва: „Скръбна е душата
ми до смърт“. Но реши ли се Той да се самоубие? Казва: „Аз трябва да покажа на света
един пример – ще нося този римски кръст!“.
Какво поругание – 6000 войници да Му се подиграват, да Го плюят, да Му турят корона
и мантия, и трънен венец, и също така да
Му дадат един голям кръст да го носи! И
Той го носи до едно място, но после хвърли
кръста. Какво означава това? Ние трябва
да се радваме, че Христос хвърли кръста:
значи до половината път, до известно място, ще носиш кръста и ще го хвърлиш; оттам насетне друг ще го носи... Всички мъчнотии, които сега съществуват в света,
са само условия, за да се повдигаме, за да
разберем великото в света, което се крие
за нас“ (63). „Когато някой иска да се самоубие, Христос казва: „Ще се оправи твоята
работа!“ (64).
„Като ученици, първото нещо, което се
изисква от вас, е самообладание. Ако сте неразположени нещо, за да запазите мира си, кажете си: „Аз живея в свят на пълна хармония. Заобиколен съм с Разумни и Възвишени
същества, които са готови да ми помагат“.
Знайте, че тези Същества са разрешили
всички въпроси, които вие не сте разрешили,
и могат да ви помагат. Те искат от вас разумност. Ако сте разумни и знаете как да се
отнасяте с тях, те всякога са на ваше разпо-
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ложение“ (65). Ето и други кратки словесни
формули – молитви: „Господи, благодаря Ти, че
си създал добре света. Искам да бъда разумен,
да разбирам Твоите пътища и да живея заради Тебе. Сега аз се връщам към Тебе като
онези, които ядоха и пиха, но нищо не разбраха от този живот“. Всеки човек трябва да
се върне от пътя на своето отклонение. От
всички хора се изисква да се съединят чрез
Любовта с Бога (66). „От всички се искат
дела, а не само думи. Така и вие трябва да
кажете на Господа: „Господи, всичко, каквото
имам, е на Твое разположение“ (67). „Наместо
убийството се иска силна мисъл. А когато
искаш да се самоубиеш, ще кажеш: Аз съм дошъл в света да създам нещо, за това съм изпратен. Туй, което ми е определено да направя, аз
ще направя (68).
Учителят препоръчва проучване на
Библията, както и на неговите беседи с
цел извличане на новите методи от тях и
прилагането им в живота. „Христос казва:
„Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко
Слово, което излиза от устата на Бога“ –
значи на физическия свят същественото е
хлябът, а в духовния – Словото. Да живееш
и да се храниш със Словото, това подразбира да изработиш своето духовно тяло. Като
живее добре и се храни със Словото, човек
прави мост между физическия и духовния
свят. Няма ли мост за минаване, той пада
в пропастта“ (69). „Питам: защо искате
да се освободите от земния живот? Господ
иска да живее на Земята, а вие бягате от
нея! Господ работи на Земята, а ти искаш
като ангел да отидеш на небето и там да
благуваш. Това е невъзможно. Щом Бог работи на Земята върху душите на хората,
и ти ще работиш. Отидеш ли на Небето, и
там ще работиш. Значи и на Земята да си,
и на Небето да отидеш – все ще работиш.
Писанието казва: „Ние сме съработници на
Бога във великото дело“ (70).
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„САМО ЛЮБОВТА КЪМ
БОГА Е В СИЛА ДА
ОРГАНИЗИРА ЧОВЕКА“
Учителят подчертава, че „главното
разрешение на въпросите седи в любовта
към Бога, любовта към ближния и любовта
към враговете“ (71). Щом намерим Любовта,
„всеки ще победи своя свят. Когато всеки човек победи своя свят, и външният свят ще
бъде победен, т.е. оправен“ (72). „Твърдостта трябва да се смекчи, а разрушителността
трябва да се организира. За да се организира,
човек трябва да развива своите възвишени чувства. Божественото е, което използва разрушителната енергия. Божествените
чувства използват разрушителната енергия
и я превръщат в добри чувства. Като говорим за Любовта към Бога, подразбираме да се
организира човек. Само Любовта към Бога е
в сила да организира човека. Тя е единствената сила, която може да организира. Без Любов
към Бога всякога ще бъдем неорганизирани, ще
имаме най-големите нещастия“ (73). „Като
ученици вие трябва да имате нови разбирания за Любовта, за да не изпадате в изкушения и съмнения. Само при такива разбирания
вие можете да бъдете силни“ (74). „Който се
самоубива, няма любов“ (75). Придобиването
на Любовта, а тя идва от Бога, т.е. свързването ни с Божията Любов, е в състояние да
промени нашия живот и да спаси душата ни.
Разглеждайки самоубийството в светлината на закона за кармата, Учителят тълкува
позитивно страданията, които ни помагат да
растем духовно. „Ще се обърнете към Бога с
молба да ви помогне правилно да ликвидирате с
кармата си. Каквито и страдания да ви сполетят, ще ги понесете с търпение, защото знаете, че причината за тези страдания лежи във
вас. Както сте създали престъпленията, така
ще ги изправите… Кармата се ликвидира със
закона на Любовта, а не с бягане. С бягане въпросите не се решават. Всяко страдание има
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свои далечни причини. Страданията не идат
напразно“ (76). „Като ученици, вие трябва да
разбирате смисъла на страданията, за да не
се вкисвате. Някой страда и като не разбира
защо е дошло страданието, започва да роптае,
да се сърди на Бога. Не, в страданието и изпитанието трябва да се смириш, да видиш Бога
– само така ще видиш Неговото величие. И
тогава, ако си имал желание да умреш и да се
освободиш от страданията, ще искаш да живееш, да свършиш някаква работа за Господа.
Ти ще съзнаеш, че си пътник, дошъл на Земята да учи. Каквото срещнеш на пътя си, ще го
използваш като пособие, като предметно учение“ (77). „Единственият изходен път в живота – това е зараждането на новите мисли,
на новите чувства, на новите идеи в живота.
Това е изходният път за човека, който е изгубил насоката в живота си“ (78). „Изпитанията ни, страданията произтичат от хората,
не от Бога. Ако Бог ни поставя на изпитания,
Той има предвид да ни покаже каква трябва да
бъде нашата любов. От любовта ни ще зависи
нашият живот. Ние сме били поставени много
долу в живота, но трябва да се подигнем от
това положение, да се качим нагоре. Не трябва да оставаме на това стъпало. За да се повдигнем от това стъпало, трябва да минем
през огън и изпитания. Всяко изпитание, всяко
страдание в света е възможност за придобиване на нещо велико и благородно – това е закон.
Никой в света не се е повдигнал без изпитания,
ето защо вие трябва да се радвате на изпитанията, през които минавате сега. Вие не се
радвате на страданията. Бих желал поне половината от вас да се радвате на страданията!
Как ще се радвате? Ще мислите, че туй страдание Бог ще го превърне за добро“ (79). „Ако
се натъкнете на някакво противоречие или ако
пиете от горчивата чаша на живота, не съжалявайте! Сегашните горчивини ще се превърнат в бъдещи блага“ (80). „Без мъка и страдание нищо не се постига. Чрез страданието Бог
излива Любовта Си към вас“ (81).

Учителят Беинса Дуно за самоубийствата

„УМРИ ЗА ЗЛОТО, ЖИВЕЙ
ЗА ГОСПОДА!“
„При сегашното състояние, в което се
намираме, ние всеки ден трябва да мислим за
Божията благодат. У вас има честолюбие,
мрачни състояния и затова някой казва: „Искам да умра, да не живея“. Не! Умри за злото,
живей за доброто, за Господа, за онзи велик
Божи свят – да опиташ хубавото и красивото в него. Излизай всяка вечер да наблюдаваш
звездите, погледни към Сириус и кажи: „Господи, нищо не разбирам, но нека оттук ми
капне малко медец!“. После се обърни към друга някоя звезда и пак се помоли да ти прати
малко медец. И като се върнеш у дома си, ще
се усетиш по-обновен. Какво голямо смирение се изисква от нас, да бъдем разумни деца
с отворени сърца, за да възприемем онази велика благост, с която Бог се обръща към нас!“
(82). „Ако човек развива своето духовно тяло,
той ще започне да вижда звездите тъй светли, както и Слънцето, и ще влезе във връзка с
тях. Често съм говорил, че човек може да се
разговаря не с материалното, но с Духовното
слънце… Онези, които вървят в Божествения
път, ако искат да добият новия живот – живота на безсмъртието – трябва да употребяват новите методи в живота си“ (83).
Посрещането на изгрева на Слънцето и
излагането на слънчевите лъчи е важен метод
за справяне с отчаянието и зареждане със съзидателна енергия (84). „Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека посрещат всяка
сутрин изгрева на Слънцето. Наблюдавайте
изгрева в продължение на един месец и вижте
тогава какво ще почувствате. Напролет наблюдавайте цветята и дърветата, когато
цъфтят“ (85). „Намерете да обичате някого – плодни дървета, цветя, животно, човек,
но най-вече – влюбете се в Бога. Аз ви препоръчвам да се влюбите в Бога, Той има какво
да ви даде. Не търсете да се влюбвате в никого, не търсете да се влюбвате в някой бед-
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няк, който няма нищо на Земята“ (86). „Да се
срещнеш с Бога и да разговаряш с Него – това
е най-великото благо за човешката душа...
Свържи се с Бога! Свържеш ли се с Него, работите ще вървят добре. Докато се ръководи
от своите лични чувства, човек всякога ще се
спъва. Няма по-страшно нещо от гордостта
и тщеславието. Много хора заминават за онзи
свят преждевременно благодарение на своя
личен живот. За да не се спъвате, откажете
се от личния си живот и приемете Божествения. Слушайте Онзи, Който ви е дал живот
– Той ще ви изведе на прав път. Откажете се
от старата философия на живота, от разбиранията и вярванията на своите деди и
прадеди. Те са отживели вече своето време.
Простете се с вашите кукли и кнчета. Те
са отживели времето си. Днес ви чакат нови,
хубави работи“ (87).
„Един ден една млада сестра, на която
никога не бях правил бележка, дойде при мен
и ми казва, че направила една грешка, заради
която не искала вече да живее. Казах : „Ако
Бог те е пратил на Земята и те е оградил със
Своята Любов и ти е дал един отличен ум,
за да работиш и да пишеш, дал ти е сърце, за
да обичаш, а ти се отказваш от живота и не
искаш да живееш, какво можеш да постигнеш
с това? Ти мислиш само за себе си“. Казвам и
на вас: не правете същата грешка и вие. Често и вие седите и казвате: „Не ми се живее“.
Тепърва трябва да живеете! Турете за задача не да живеете за себе си, но да живеете за
Бога“ (88). „Трябва да имаме една положителна любов и не тази отрицателна любов – да се
сърдим, че никой не ни обича“ (89). „Любовта
трябва да се възприеме като сила, с която да
се работи… Животът има смисъл, когато
има път, има обект, когото да обичаш. Кой
е този обект? Ти имаш една жена, която обичаш. Утре умре – къде ще я намериш? Господа
всякога може да Го намериш и навсякъде. Той
е във въздуха, трябва да Го търсиш. Той е в
светлината, в дърветата, в животните, на-
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всякъде е. Ако ти си онзи, който Го обичаш,
ти ще видиш, че се проявява навсякъде и всичко е творение на Неговия Дух. И като разбираш Неговия език, Бог ще ти помага“ (90).
Връзката с природата е от съществено значение за душевното здраве на човека. Учителят препоръчва постоянните
контакти с нея чрез екскурзии, съзерцание,
медитация: „Природата не познава никакви
противоречия. Тя не допуска никакви обезсърчения… Изучавайте езика на Природата.
Влезте във връзка с нея и започнете да мислите правилно“ (91). За работата ни с цветовете (вж. „Завета на цветните лъчи на
Светлината“) и конкретно с червения цвят,
изразител на живота и Любовта, става дума
в следната мисъл: „Искаш ли да се справиш
с една противоречива мисъл, боядисай я в
червено. Червеният цвят разрешава всички
мъчни въпроси в живота. Ако някой се отчае
и иска да се самоубие, нека се бодне в ръката, да пусне няколко капки кръв. Червеният
цвят на кръвта ще разреши мъчнотията му.
При вида на кръвта желанието му за самоубийство ще изчезне. Имаш една трудна задача, не можеш да я решиш – пусни си малко
кръв. Какво означава червеният цвят? Път,
по който се изявяват всички възможности в
човека“ (92).
Природата, с нейната хармония и разумност, е най-добрият лечител, който ни помага да преобразуваме негативните си мисли
и чувства и да преживеем желания катарзис.
Природата – Великата ни майка – може да
бъде учителка на човека, ако той види Божественото в нея и разтълкува нейния език
и символи. Учителят използва сравнения и
примери с животни, разказвайки конкретни
случки с тях, за да пробуди вярата на човека в
Бога и желанието му за живот, като по този
начин му помогне да превърне отрицателните
си психически състояния в положителни. Пълни с хумор и остроумие са историите за заека
и жабата (разказани всеки път по различен
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начин, обогатени с нови нюанси); примерите
за помощта на малката мушица, бръмбара,
мравката, птичката, костенурката, мечката и др. Тези животни проявяват по-голяма
мъдрост и стоицизъм от човека, тръгнал да
се самоубива, и с примера си го спасяват, ако
реши да се поучи от тях.
Поучителни са и историите за отчаяни
милионери и бедняци; за богаташа, на когото умишлено отрязват крака с цел да оцени
живота и се откаже от самоубийството.
Стряскаща, но ефективна е следната препоръка: „Изгубил си 100 – 200 хиляди лева. Иде
ти отчаяние. Що са 200 хиляди лева? Взели ги
и ти ще се самоубиеш. Иди продай едното си
око! Сега продават очи. 200 хиляди лева ще ти
дадат и ще го присадят или пък може да продадеш носа си за хиляда лева, ще го присадят.
Или ухото си може да продадеш. Защо ще се
самоубиваш?“ (93). Многократно разказван е
и примерът за разочарования обикновен цигулар, решил да се самоубие след срещата му с
гениалния; както и историята на обмислящия
самоубийството си нерешителен италианец,
пред когото англичанинът направил изненадваща демонстрация. Безброй са примерите за
значението на само една дума, казана на отчаяния човек, която може да го спаси: „Духът ще ви научи да употребявате всяка дума
намясто. Една дума, казана намясто, осмисля живота на човека… Една дума, казана намясто, може да спаси човека“ (94). Понякога
е нужен съвсем малък жест, за да помогнеш.
Много са и примерите със суицидни преживявания на обикновени или известни личности.
„Почти на всички гениални хора, които изпадали в обезсърчение, им дохождала мисълта
за самоубийство. Гениалните хора са крайно
честолюбиви“ (95). Струва си да се направи
алманах с разказаните от Учителя истории,
свързани със самоубийството, които действат суицидопревантивно, целебно и вдъхновяващо, удивлявайки читателя с ненатрапчивата си мъдрост и фин хумор.

Учителят Беинса Дуно за самоубийствата
Методът на шока и стряскането съдейства за опомнянето на човека и изваждането му от предсуицидния транс. Той също е
описан в много варианти: внезапно заливане с
вода; използване на петминутни душове с 37
– 38 градуса вода; предизвикване на лека болка
от убождане; ежедневно посещаване на гробището за наблюдаване на погребения до изчезване на суицидните мисли и др. „Недоволен е
някой от живота, иска да се самоубие – ще му
дадем лекарство да се промени това състояние: да иде да види как бесят някого; като се
върне, ще му мине мисълта за самоубийства“
(96). Тези драстични преживявания водят до
осъзнаване на ценността на живота и освобождаване на ума от мъчителните мисли за
себепогубване. „Сега е време за оживяване, а
не за смърт! Приятели, никога не искайте
да умрете! Искайте от Бога да живеете, а
не да умирате“ (97).
„Ако си отчаян, ако искаш да се самоубиваш, купи си малко свинско месо, опечи
го хубаво, посоли го с чер пипер, поръси го с
лимон, хапни си. Отчаянието се лекува със
свинско месо. Ако сте вегетарианци, в изключителен случай може да направите този опит
за лекуване“ (98). Препоръчителен е и методът на поста: „След като постиш 10, 20, 30
дни, ще дойде у теб едно прозрение и ще се яви
едно желание да живееш още“ (99). „Не търси
револвера, но започни да гладуваш 5, 6, 8, 20, 30
дена. Ще започнеш да поумняваш. Пост и ще
видиш дали ще искаш да се самоубиеш“ (100).
Този метод е и във връзка с препоръката да не
се действа бързо, под влияние на импулсите, а
да се изчака и премисли.
Учителят ни окуражава да използваме
контрастите, за да се справим с отчаянието си: „Големи възможности и богатства се
крият в човека, но трябва да се предизвикат
с нещо, да се проявят. Ако си отчаян и си решил да се самоубиеш, иди между бедни хора,
които живеят в глад и лишения, и твоето
отчаяние ще се разсее. Ще видиш, че причини-
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те за страданието ти са нищожни пред бедственото положение на хората, между които си попаднал“ (101). „Бог е вложил толкоз
богатства във всеки човек… Ти си недоволен
от живота, искаш да се самоубиеш. Излез и
посети най-бедните домове, където хората
нямат какво да ядат. Ще се върнеш и в тебе
ще изчезне желанието да се самоубиваш – ти
ще видиш, че твоите страдания са фиктивни
в сравнение с другите“ (102).
Развиването на Любовта към Бога и към
ближните включва осъзнаване и зачитане на
приемствеността и връзката между хората
през хилядолетията: „Когато дойдете до отчаяние и кажете, че не си струва да се живее,
спомнете си за Любовта, която повдига човека. Представете си в този момент онези
хиляди поколения преди вас, които са работили за вашето щастие. Милиони същества са
работили за вашето щастие и вие в един ден
плюете на този труд отгоре и казвате, че не
струва да се живее. Кое ви дава право да сте
недоволни, след като имате предвид труда
и работата на тия хиляди поколения за вас?
Вие казвате: „Аз имам право да съм недоволен
от това, което имам сега. Не съм благодарен от това, което ми е дадено“. Вие нямате
ясна представа за положението, затова сте
недоволни, но след това ще дойде обратният
процес. Обратният процес е процес на взимане: ще ти вземат всичко това, от което си
недоволен“ (103).
Важно е да надмогнем себичността и
да разширим съзнанието си с мисълта за съдбата на другите хора – това сам по себе си
действа пречистващо. Развиването на алтруистичното чувство заглушава собствените
ни суицидни мисли: „Забрав своето нещастие и помогни! Ти, докато не дойдеш до известно отчаяние, до известно нещастие и не
забравиш себе си, и не помогнеш на другите,
твоите работи няма да се оправят. Това е
учението, което Христос носи в света, или
това е Божественото, което Бог иска да съ-
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буди у нас – да имаме вяра. Това не значи, че
Господ трябва да изпрати ангели да ни слугуват, а ние да бъдем като царски синове, но да
се опретнем хубаво да работим“ (104). „Някой
се е отчаял – не че е сиромах, богат е, но му
е дотегнало, казва: „Животът няма смисъл“.
Ще го срещнеш, ще му покажеш, че животът
има смисъл. Кажи му: „Раздай имането си на
сиромасите и ако искаш после да се самоубиеш, ако не си доволен, после се убивай“ (105).

ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ.
„ОПИТИ ТРЯБВА ДА
ПРАВИТЕ!“
Учителят препоръчва дихателни упражнения за преобразуване на отрицателните
мисли, както и упражнения с пръстите на
ръцете: „Отчаяни сте, искате да се самоубиете или искате да убиете някого; свийте
пръстите и кажете: „Не!“. Малодушни сте
– ще направите същото. Всичката тайна се
крие във вашата ръка! Да имате ръце, това
значи да имате най-голямото благо на физическия свят. Ако разбирате този закон – да
свивате както трябва пръстите си и през
всеки пръст да изпращате съответстващи
струи мисли, ако вложите всичката си сила
в тях, те ще имат такова действие, каквото не можете да си представите… Това са
велики тайни, които са знаели хората преди
грехопадението и които сега са забравени“
(106). „Какво означава вдигането на ръката?
Да вдигне човек ръката си нагоре, това означава призоваване на Разумните сили на помощ.
Видите ли човек със спуснати надолу ръце, с
увиснала глава, ще знаете, че той е изпаднал в
отчаяние. Този човек трябва да вдигне главата и ръцете си нагоре, да се насърчи. В ръцете
на човека са вложени ред сили, чрез които той
влиза във връзка със Същества от невидимия свят, които му се притичват на помощ.
Трябва ли човек за нищо и никакво да се отчайва и обезсърчава? Като се отчае и реши да
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се отрови, вместо да вземе чаша с хинин, подобре да вземе няколко чаши гореща вода и да
ги изпие. Като изпие водата, състоянието му
ще се смени. Той сам ще се чуди как е дошъл
до положение на отчаяние. За да ви помагат
хората, преди всичко вие сами трябва да си
помагате. Това е истина, от която трябва да
се ръководите“ (107).
Учителят дава много упражнения за балансиране на енергиите в организма, като разкрива мистичния смисъл на всяко движение и
символиката на части от лицето и главата
(съгласно физиогномиката и френологията),
напр: „Хванете носа си, за да се справите с
обезсърчението“ (108). (За повече методи вж.
книгата „Окултни упражнения“). Известна е
енергизиращата и пречистваща сила на специалните паневритмични упражнения. Дадените от Учителя окултни упражнения хармонизират мислите и чувствата, тялото
и душата ни. Учителят дава и други съвсем
конкретни упражнения, чието мислено или
действително изпълнение охлажда бързо желанията на кандидата за самоубийство (109).
В тях мечтаното суицидно действие се разделя на малки последователни стъпки, като
още след изпълнението на първите няколко
безопасни действия суицидното намерение се
изгубва.
Винаги, когато говори за самоубийството (с пример или разсъждения по темата),
Учителят дава и насоки за справяне със суицидните желания и мисли. Човекът е в състояние да се самовъзпита и насърчи сам, да
култивира в себе си вярата, че може да се
справи с всякакви трудности, ако се свърже с
Бога и с Невидимите разумни същества.
Тълкувайки желанието на човека да умре
като стремеж да промени условията на своя
живот, да мине в новия живот (110), Учителят подкрепя копнежа за обновление и подава
ръка на страдащите с многобройните си методи, упражнения и насърчителни истории.
Използвайки парадокса, задълбочаването и ус-

Учителят Беинса Дуно за самоубийствата
ложняването на перспективата и промяната
в гледната точка към проблемите, Учителят
ни помага да развием душевните си способности и сили в името на живота и Любовта.
„Защо трябва да живеем един чист и свят живот? Ще ви кажа. У вас има заченат един нов
живот, едно дете. Всеки носи по едно дете.
Аз казвам, че всички съвременни хора, мъже и
жени, са бременни. И всички трябва да бъдем
доволни, че сме бременни, че сме заченали едно
ново дете. И ние трябва, като майката, всичко да пожертваме, за да може туй, духовното
в нас, да възрасне. И когато Божественото у
нас възрасне и придобием своя разум, само то
е в състояние да ни освободи от робството,
в което се намираме“ (111).
Днес, когато сме свидетели на дейността на деструктивни култове и апокалиптични секти, извършващи групови самоубийства,
жизнелюбивото, разработващо Христовите
ценности учение на Беинса Дуно, със своите
дълбоки духовни измерения ни прави по-защитени и подготвени за справяне с негативни
влияния.
Стана ясно, надявам се, че и за суицидологията (както и за много други области на науката и културата) учението на Беинса Дуно
може да служи като образец при осъществяване на суицидологичната помощ – превенция на суицидното поведение, профилактика
на суицидни рецидиви и психотерапевтична
работа със застрашените от самоубийство
личности и рискови групи.
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НОВИТЕ РАЗБИРАНИЯ ЗА ЖИВОТА, СМЪРТТА,
СТРАДАНИЯТА, САМОУБИЙСТВОТО, ЧОВЕКА И
НЕГОВАТА ДУША В УЧЕНИЕТО НА БЕИНСА ДУНО
Росица Иванова,
психолог

НОВИТЕ РАЗБИРАНИЯ ЗА ЖИВОТА, СМЪРТТА, СТРАДАНИЯТА,
САМОУБИЙСТВОТО, ЧОВЕКА И НЕГОВАТА ДУША В
УЧЕНИЕТО НА БЕИНСА ДУНО
Росица Иванова
„НАЙ-ВАЖНОТО ЗА
ЧОВЕКА Е ЖИВОТЪТ!“ НО
ДАЛИ СМЕ ЖИВИ?

С

поред Учителя животът никога
не се прекъсва и е вечен. Той е плод
на Любовта и излиза от Бога.
„Животът е най-великото и красиво нещо,
което е дадено на човека.“ Външните му
форми се разрушават, но нищо не е в състояние да го унищожи: „животът е по-силен от
смъртта“. В живота постоянно се извършват два процеса – на съграждане и на рушене
(1). „Когато се говори за живота, трябва да
имате предвид за кой живот става въпрос:
за животинския, за човешкия или за Божествения“ (2). Според друга класификация животът бива физически, духовен и Божествен (3);
обикновен и истински; механически или съзнателен. Важно е и разграничаването на новия
от стария живот, като устремът към новия
живот съвсем не обезценява стария: „Докато
не сте се домогнали до новия живот, дръжте
се за стария. Старият живот е за предпочитане пред новия, който още не сте придобили. Новият живот изисква нови разбирания,
нов морал“ (4).
Истинският живот – това е новият
живот, който съществува между напредналите Същества (като модел за нас). Новият
живот е на Любовта – в хармония, братство
и служене. „Който казва: „Аз ще работя за
Бога“, той е от новия живот.“ Старият,
обикновен живот е свързан с много самозаблуди. Учителят ни помага да се разделим с остарелите си разбирания, като ни дава надежда и

ни насочва в съграждането на новия живот:
„Животът има смисъл, струва да се живее,
защото това, което виждаш пред себе си, то
е самоизмама – това още не е самият живот“
(5). „В истинския живот няма никакво вкисване, никаква завист, никаква омраза, никакво
съмнение. Истинският живот съдържа една
безгранична вяра, в която човек може да проверява Истината. В истинския живот човек
може да има съобщения със Същества поразумни от себе си, а не такива хилави като
него“ (пак там). „Някой казва: „Аз не искам
да живея.“ Казвам: та ти още не си живял!
Ти си се мъчил, скърбил си – отсега нататък
настава време да живееш и да се радваш на
живота“ (6).
Всъщност животът на хората в грях
е толкова далеч от истинския живот, че се
приравнява към смъртта: „Според мен всички, които грешат, са умрели хора. И Писанието казва: „Грешните хора са умрели, а онези,
които любят, са живи“ (7). „Момъкът казва
на момата, че е готов да умре за нея. Как ще
умре, когато той още не е жив? Много от
сегашните хора са повече мъртви, отколкото живи. Как е възможно тогава умрелият
да умира? Има смисъл живият да се жертва
за възлюбения си, но в никой случай умрелият
– да се жертва и да умира за другите хора.
Следователно не вярвайте на човек, който
отдавна е умрял“ (8). Животът в съвършенство е идеалът, към който се стремят хората и който осмисля настоящия им живот:
„Да живеете в съгласие с живата Природа; да
живеете в съгласие с Разумните същества;
да живеете в съгласие с Бога на Любовта –
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ето смисълът на живота“ (9). „Смисълът на
живота е в служенето на Бога. Който не иска
да живее – не иска да служи на Бога. Какво
иска Бог от човека? Да учи и да работи“ (10).
„Животът на Земята има смисъл по причина на духовния живот, на живота на Небето“ (11). „Животът има смисъл само когато
от човешкия се минава в Божествения“ (12).
„Казват: „Дотегна ми животът”. Че с какво
може да ни дотегне? Ти никога не си усещал
живота! Това, което тежи в живота, то не
е живот. Не ти е дотегнал животът, но ти
е дотегнало да живееш без живота, защото
като дойде животът, няма да ти дотегне
никога, понеже няма да има страдания. Така
трябва да се говори“ (13).

ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА
Учителят атакува традиционните, остарели възгледи за смъртта като за окончателен край на живота и изисква да доразвием
нашите разбирания: „Аз искам коригиране в
схващането ви за смъртта. Смъртта ще я
схващате като промяна“ (14). „Материалистът вярва само в материята, а отрича духа.
И за себе си казва, че е материя. Той вярва, че
ще живее и ще умре, а не вярва, че има бъдещ
живот. Той вярва, че зад гроба има смърт, а не
вярва, че зад смъртта има живот. Значи хората вярват в невъзможното, а не вярват във
възможното. Кое е невъзможно и кое – възможно? Да умреш е невъзможно, да живееш е
възможно“ (15).
За да прозрем смисъла на живота и на
смъртта, е необходимо да се отърсим от
старите, обикновени житейски разбирания и
традиционни вярвания или, както казва Учителят, „Време е да се освободи човек от лъжливите системи на миналото“ (16). Пътят за
това минава и през оспорването на естествеността и неизбежността на смъртта, за да
достигнем до идеята за безсмъртието и възкресението, до идеята за вечен живот: „Не си
правете илюзии: вие не можете да изчезнете
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безследно“ (17). „Никой не може да вземе живота, даден от Бога. Нито смъртта може да
отнеме живота на човека. – „Ще умрем.“ Кой
ви е казал това? Питали ли сте Господа ще
умрете ли, или още ще живеете? Някой обикновен човек може да ви каже, че ще умрете,
но неговото твърдение не е меродавно. Кой е
умирал съзнателно и познава смъртта? Никой няма право да говори за неща, които не е
опитал! Казано е в Писанието: „В който ден
престъпиш Божия закон, ще умреш“. Този закон има и обратен смисъл: „В който ден решиш да изпълняваш Божия закон, ти придобиваш живот“ (18).
С подобни думи Учителят ни насърчава
да живеем праведно, разкривайки ни безкрайната перспектива на бъдещия живот. И така
снема от душите ни тежестта на ограничения живот, сочейки ни пътя към придобиване
на вечния. Смърт в обикновения, общоприет
смисъл на думата, не съществува. Наистина, за каква смърт може да се говори, ако душата продължава своя живот в отвъдното?
Умира само тялото, грубата материя, но не
и духът. Но ако душата – тази фина материя, не излезе от кръга на преражданията,
ако не намери Бога и не посвети живота си
Нему – на своя Създател – тя не е спасена.
Тя не живее истинския си живот, на който е
способна и за който е призвана. Човек постига пълноценно съществуване едва тогава, когато познае Бога и във възкресението добие
вечния живот на Любовта – този урок ни
предаде Исус Христос, на това Той искаше
да ни научи – да вървим в Неговия път, Пътя
на живота, да следваме Неговия пример: „Аз
Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“
(Йоан, 14:6); „Аз Съм вратата: който влезе
през Мене, ще се спаси“ (Йоан, 10:9); „Аз Съм
възкресението и животът; който вярва в
Мене, и да умре, ще оживее. И всеки, който
живее и вярва в Мене, няма да умре вовеки“
(Йоан, 11:25-26).

Новите разбирания за живота, смъртта, страданията...

„ХРИСТОС КАЗВА НА
ХОРАТА, ЧЕ СМЪРТ НЕ
СЪЩЕСТВУВА!“
Учителят многократно призовава да
следваме Пътя на Христа – Неговия пример
за живот, за да последваме примера Му и във
възкресението: „Време е вече човек да победи
смъртта, да не бъде неин роб!“ (19). „Истинската придобивка се заключава в самия живот. Който умира и не оживява, той нищо не
е придобил, той е на крив път. Който умира
и оживява, той е придобил живота, той е на
прав път... Дайте път на Божествения принцип в себе си, за да възкръснете, да придобиете
безсмъртие и кажете като Павел: „Аз няма
да умра, но ще се изменя“ (20). „Идването на
Христа на Земята е най-важното събитие в
историята на човечеството. То е едно изключително събитие както по съдържание, така
и по смисъл. С него е свързана основната идея
на човешкия живот – идеята за безсмъртието, идеята за вечния живот. И усилията на
цялото човешко съществувание се свеждат
към това – да се постигне безсмъртието, да
се влезе във вечния живот. „А вечен живот
е – казва Христос – да познаят Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и пратения от Тебе Исуса
Христа.“ Да познаят Бога, да познаят Христа“ (21).
Според Учителя смъртта е един от
важните въпроси. Но как да умираме? Осъзнато, в никакъв случай не преждевременно, и
главното – с доволство от живота и благодарност към Бога за него. Можеш да умреш
като житното зърно и след това да се преродиш в нов плод, т.е. да възкръснеш, или да умреш като говедо – без да придобиеш новия живот. В тесен смисъл смъртта е лишаване на
физическото тяло от живот (душа), в широк
смисъл „смъртта се разбира като оживяване
отново“ (22). „Езикът на Писанието в този
случай е следният: от смърт трябва да минем в живот“ (23). Но оживяването трябва
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да е във възходяща градация – процес, който
ни приближава към съвършенството, а не ни
отдалечава от него: „Някои мислят, че след
като умрат, ще могат да добият това, което им липсва. Да, ако ти умираш както житното зърно, разбирам, но ако умираш като
едно говедо, което се разваля и го изяждат
гаргите, питам: какво от това, че си умрял?
Разреши ли с това въпроса?“ (24). „Никога не
казвай, че ще умреш, но кажи си, че ще живееш. Това означава стихът „от смърт – в живот“. След известна борба в Себе Си Христос
каза: „В Твоите ръце, Господи, предавам духа
Си“. Понеже постъпи правилно, Бог Го възкреси. Дръжте и вие тази мисъл в себе си, та
като умирате, да кажете: „Господи, помогни
ни да оживеем и да възкръснем!“. Турете в ума
си мисълта не да се продължи животът ви, но
да влезете в новия живот“ (25).
„Ние не сме създадени да умираме.
Смъртта е нещо инцидентно, създадено от
невниманието на хората“ (26). Смъртта се
е появила вследствие на греха, следователно
с неговото изчезване ще изчезне и тя. „Найпърво човек трябва да стане безсмъртен.
Сега ще ми възразите: „Може ли човек да не
умира?“. Нима когато ми вземат къщата, аз
умирам? Мога да си изляза. Нима когато ми
вземат тялото, аз умирам? Съвсем други понятия имаме ние“ (27). „По тяло всички ще
умрем, ще се стопим. Безсмъртието е качество на човешката душа, а не на човешкото тяло“ (28).

„ИМА ТЯЛО ЕСТЕСТВЕНО,
ИМА И ТЯЛО ДУХОВНО“
(І КОР. 15:44)
„Ще кажете, че след смъртта човек
не се нуждае от тяло – не е така. Смъртта е раждане в духовния свят, следователно там човек се нуждае от духовно тяло.
Както майката помята детето, така и в
духовния свят човешката душа може да се
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пометне. Смърт, при която душата се помята, е опасна. Смърт, при която душата
се ражда отново, носи благословение. Като
е дошъл на Земята, човек трябва да живее
естествено, да изработи своето духовно
тяло“ (29). „Какво представлява смъртта?
Най-голямото ограничение и най-голямата
свобода. Мнозина мислят, че като умрат,
ще бъдат свободни. Ще бъде свободен само
онзи, който знае законите да излиза и влиза
свободно в тялото си. Който не знае тези
закони, той е вързан за тялото си. Такъв
човек и след смъртта си не е свободен и се
намира в големи ограничения, защото сам се
е свързал с хиляди нишки, за скъсването на
които се иска съзнателна, разумна работа“
(30). На пръв поглед понятието смърт обединява две противоположни значения. Всъщност то е разгледано многопластово, като
става дума за две нива на интерпретация:
смъртта (на физическия свят) е раждане (в
духовния); смъртта е най-голямото ограничение (за грешните) и най-голямата свобода
(за праведните). „Преждевременната смърт
е нещастие за човека, а навременната – благословение“ (31). „Няма по-страшно нещо за
човека от това да съгради къща, която утре
ще се събори върху него, ще го затрупа и след
това няма кой да му помогне – именно в този
смисъл смъртта е страшна за човека. За
грешния смъртта е страшна, защото къщата му се събаря, преди той да е излязъл от
нея. За праведния обаче не е така, той излиза
от къщата си, преди тя да се е съборила. За
нашата къща – нашето тяло, апостол Павел
казва: „Нашето тяло е дом ръкотворен, но
има дом неръкотворен, в който трябва да
живее. Това трябва да стане още приживе“
(32).
Подготовката за смъртта включва изграждането на духовно тяло, в което може
да остане да живее безсмъртният, Божественият елемент в човека. С такава цел са
създадени много от методите в древните
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окултни школи. Защото „страшно е, ако
съзнанието на човека не е пробудено. Той
пак не умира, но живее в тъмнина, в дълбок
сън“ (33). „Тялото на Любовта – истинското тяло на душата, което никога не умира
– сега се гради. Сложени са само неговите
основи. Целият живот на човека – във физическия, астралния, менталния и причинния
свят, има само една цел – да приготви материала за изграждане на тялото на Любовта“
(34). „Когато аз говоря за Любовта в човека, подразбирам изграждането на това тяло.
Едва тогава човек ще възкръсне и ще заживее
вечния живот“ (35).

ЕДНА ОТ ЗАДАЧИТЕ НА
ЧОВЕКА Е ДА ПРИДОБИЕ
БЕЗСМЪРТИЕТО
Победата над смъртта е онова, което
ни предстои, ако вървим в Христовия път.
Вярата в Бога и прилагането на Христовото учение в живота на човека го осмисля и
окриля в трудната му борба с изкушенията,
с греха и смъртта. „Докато е на Земята,
човек трябва да учи, да придобива знания,
които да му служат като средство за защита срещу смъртта. Една от задачите
на човека е да придобие безсмъртието. Ако
смъртта го нагълта, той трябва така да й
се противопостави, че да не може да го смели в стомаха си. Щом не може да го смели
както трябва, тя ще се принуди да го изхвърли навън“ (36). „В света трябва да воювате с елементите на смъртта. А как ще
победите? Само по един начин: като познаете Бога – началото на живота“ (37). „Смъртта има смисъл, ако води към възкресение.
Иначе тя не е намясто“ (38). Възкресението
е излизане от живота на самосъзнанието и
влизане в живота на свръхсъзнанието, живота на душата. Това е новото съзнание,
новият живот, новата епоха, за които Учителят говори и ни подготвя.

Новите разбирания за живота, смъртта, страданията...

САМОУБИЙСТВОТО
Самоубийството, което е нарушение на
Божиите закони, води до духовна деградация,
а не до възкресение. То не може да спаси човека, а го отдалечава още повече от възможността за постигане на вечен живот – който
е живот на Духа, живот в Любовта, посветен на благото на всички същества – отдаден на Бога. Но забележете разширяването на
понятието самоубийство: всъщност „всяка
преждевременна смърт е равна на самоубийство. В момента, в който личността помисли, че е свободна, самостоятелна, напълно
независима и може да прави каквото желае,
смъртта настъпва за нея“ (39). Самоубийството е грях, защото с неговото извършване отказваме да изпълним задачите, които
са ни възложени. При това не може да убием
душата си, а само тялото, което всъщност
служи на душата. По тази причина самоубийството е и предателство към собствената
ни душа. Всъщност чрез него погубваме душата си или най-малкото – утежняваме положението , падайки в плен на собственото си
невежество и слабости. „Преждевременната
смърт не ще ни освободи от нашите задължения – ще страдаме после повече“ (40).
Решилият да се самоубие няма ясна
представа за вредните последици от своето действие, той е със стеснено съзнание и
вижда в смъртта само изход и спасение от
проблемите, докато предизвиканата смърт
реално ги задълбочава и поражда още по-големи проблеми. „Той иска да се самоубие, а не
знае какво е самоубийство“ (41). „Хората не
разбират този закон: еволюция съществува
само при чист и свят живот. В грешния живот обаче има само инволюция“ (42). „Не се
лъжете да желаете смъртта, няма по-лошо
от нея! Вие умирали ли сте, за да знаете какво е смъртта? Знаеш ли какво е да влезеш в
земята? Съзнанието ти да е свързано с тялото и там да преседиш най-малко 4 – 5 години,
да присъстваш на целия процес на разлагане,
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докато най-после се отвори този затвор и душата ти излезе свободна да продължи живота
си при по-добри условия? Не е лесно да се прекара в този гроб!“ (43).
И ето спасителният път, посочен от
Учителя: „Вие досега сте минавали от живота в смъртта. Сега ви казвам: обърнете,
от смъртта в живота идете! И там е погрешката – че сте отивали в смъртта. Вие
сега искате смъртта – да умрем, да се отървем, да оставим този свят. Не: да живеем, от смъртта в живота да идем! Сила се
изисква сега“ (44). Пътят към новия живот
изключва смъртта чрез самоубийство: „Не
си туряйте за идеал да умрете. Турете си за
идеал на Земята да живеете. Не се обезсърчавайте, кажете: „Ще живея!“. В живота се
придобива свободата, в смъртта се придобива робството“ (45). „Задачата на всеки човек
е да се освободи от затвора. „Ще се самоубия.“ Ще се натъкнеш на по-голямо зло“ (46).
„Питам: след като човек се е самоубил, какво
е придобил? Казвате: „Поне ще се освободи
човек“. Свободата на човека не седи в самоубийството, свободата на човека седи в разбиране Истината, в разбиране на онези закони,
които ти ще прилагаш като човек в живота
си“ (47). „Искам да се освободя.“ Че ако те извадят от един затвор и те поставят в друг,
по-лош, по-добре си остани в първия. Вярно е,
че Земята е затвор, но като умре, човек отива в един карцер, където ще бъде поставен на
големи изпитания. Не, по-добре не желай да
умираш. Като си дошъл на Земята, искай да
живееш, да придобиеш нещо“ (48). „Често се
задава въпросът: „Има ли право човек да се самоубие?“ Понеже човек е свободен, може да го
направи, но няма право да дава лош пример на
другите“ (49). И защото самоубийството не
остава скрито – не можем да излъжем Бога,
нито закона за кармата, суицидентът трябва
да понесе тежките последствия от деянието
си в духовния и във физическия свят. „Когато
някой човек иска да умре, това подразбира, че

303

Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
той иска да се скрие от кармическия закон“
(50). „Ти не знаеш какво е самоубийството –
ще дойдеш в едно положение десет пъти полошо и не можеш да се върнеш назад“ (51).
Самоубийците отхвърлят пътя на
ученичеството (който е път на самоусъвършенстване и развитие на човека и неговите
добродетели) и избират бягството в света
на илюзиите или протеста, бунта срещу реда
във Всемира чрез своя насилствен, самоагресивен акт. „Вие не трябва да се отказвате
от действителността. Да се отказваме от
живота – това не е Волята Божия; да се пресилваме, да се изнасилваме – това не е Волята
Божия. Всеки трябва да даде израз на живота,
който Бог е вложил в него“ (52). Самоубийството противоречи на жизнеутвърждаващата философия на Учителя П. Дънов и той
го отхвърля и заклеймява дори и при най-трагичните и тежки събития, при нескончаемите страдания в живота. Дори и те не могат
да бъдат оправдание за самоубийството, защото биха могли да се превърнат в духовна
придобивка, и оттам – в основание за живот.
В своите беседи Учителят многократно
илюстрира с примери и обосновава мисълта,
че смъртта на самоубиеца е смърт на грешник. Само праведният може да победи смъртта – като навлезе в областта на възкресението и добие вечния живот. Човек може да
излезе от кръговрата на преражданията, ако
посвети себе си на Бога и започне да Му служи
и изпълнява Волята Му – в пълно себеотрицание – за благото на цялото човечество и на
всички същества. Мисълта, че със самоубийството човек приключва равносметките си
с живота, е една илюзия, себеизмама. Ние сме
само играчи на сцената на живота, а сметката се води от безпристрастния Космически
Разум (наричан още съдба или Бог). Създателят, Който ни е дал и всички блага – само Той
държи нишките на живота и е господар на неговия край. Животът е нещо, което продължава и след смъртта, макар и под друга фор-
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ма: „Да умре някой – това не значи, че той ще
изчезне“ (53). „Това, което на физическия свят
наричат смърт, не е нищо друго, освен смяна
на формите: старецът заминава, детето дохожда. Човек не умира, но променя формата и
мястото си. Той излиза от една къща и влиза
в друга“ (54). Умира само физическото тяло,
а душата продължава да страда и да изкупва
погрешните решения на своя „носител“. Затова парадоксално, но съвсем достоверно звучи тезата на Учителя, че

САМОУБИЙСТВОТО В
ДУХОВЕН ПЛАН НЕ Е
ВЪЗМОЖНО! ТО Е АКТ НА
ИЛЮЗИЯ И САМОЗАБЛУДА,
Т.Е. Е ЛИШЕНО ОТ СМИСЪЛ
Един голям философски въпрос е дали
самоубийството въобще е възможно, дали съществува като реалност, защото на определено ниво на интерпретация то изпъква като
поредната илюзия и самоизмама на ограничено от материализма съзнание. Учителят изтъква, че от гледна точка на духа и душата
самоубийството е невъзможно и поради това
е и безсмислено. То не е изход от задънената
улица (както може да се стори на желаещите го), а представлява още по-несполучливо
решение на задачите в живота, от който не
можем да се отървем. Ние сме осъдени на живот. И това са, може би, най-интересните
и парадоксални редове, които ни разкриват
тайната на живота (в духа на релационните
теории): „Невъзможно е човек сам себе си да
унищожи, това е немислимо!Аз бих желал някой да направи това и да докаже, че е успял.
Някой казва: „Аз ще се самоубия!”. Ти можеш
да убиеш едно свое дело, ти можеш да унищожиш една своя мисъл, но по никой начин не си
в състояние да унищожиш себе си. Този въпрос са си задавали и най-древните философи
– „Може ли човек да унищожи себе си?“. Аз
отговарям: това е невъзможно, понеже живо-
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тът е целокупен. Като казвам, че не мога да
унищожа себе си, разбирам, че аз съм един жив
елемент от едно цяло и по никой начин не мога
да унищожа този жив елемент, този живот.
Един човек не може да унищожи цялото, на
което е част, нито пък цялото може да разруши някоя от своите части – и двете неща
са невъзможни. Резултатите на частите могат да се разрушат, резултатите на цялото
могат да се разрушат, но отношението, което съществува между частите и цялото, не
позволява нито едното, нито другото да се
разруши. Следователно в едно трябва да бъдете сигурни: че вие никога не можете да унищожите сами себе си. Тъй щото ще мислите
положително, а не както досега“ (55). „Никой
не може да се самоубие. Ако аз стопя едно
парче лед, умряло ли е? Вода е станало“ (56).
„Невъзможно е човек да се убие. Той е част от
Цялото, част от Божественото съзнание, на
което по никой начин не може да посегне. Ако
къщата на някой човек се запали и изгори, мислите ли, че той не може да си направи нова?
Ако дрехите на някой човек се скъсат, мислите ли, че той не може да си направи нови?
Следователно каквото и да направи човек със
себе си, той не може да докосне нито на йота
своята душа. Тя е част от Бога, а на Божественото никой не може да посегне. Тя е недостъпна за теб“ (57).

ЖИВОТ – ДУША –
РАЗУМНОСТ
Новаторско е и самото разбиране на
Учителя за душата: „Под душа ние разбираме групировка или съвкупност от множество
същества или съзнания, всяко от които представлява известна степен на интелигентност, или известно хармонично състояние.
Душата не е единично съзнание, тя е колективно съзнание. В този смисъл в момента
на своето проявление всяка душа не е нищо
друго, освен израз на едно от състоянията на
Божественото съзнание“ (пак там). „Днес хо-
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рата не познават душата. Те не съзнават себе
си като души, а като личности. Личността
– това е физическият човек, а не истинското
себе – душата. Те познават и личностите на
другите, а не душите им, които са истинските им ближни“ (58). „Човешката душа живее
извън нашия свят, в един свят с много повече измерения. Тя има само една малка проекция на Земята. Явява се само временно, като
гостенка на ума и сърцето. И когато душата
посети човека, той става велик, вдъхновен,
благороден. Оттегли ли се душата, той пак
става обикновен човек. Всички велики мисли
и желания изтичат от извора на душата. Душата пък се пои от друг извор – човешкия дух.
Човешкият дух се пои от още по-велик извор
– Божия Дух. А Божият Дух се пои от найвеликия извор – абсолютния, незнайния Дух на
битието, за Когото никой нищо не знае“ (пак
там).
„Животът става реален, когато човек
познае Любовта. Временният живот е само
сянка на Живот, или най-малката проекция на
Целокупния живот. Под Целокупен живот се
разбира общата Мирова Душа, която се проявява в цялата жива Природа. Нашите души са
части или удове на тази велика Душа… Думата „живот“ всъщност подразбира разумност.
Разумният живот е живот на безсмъртие,
живот без страдания и мъчения. Този живот,
именно, е дял на човешката душа. Физическият, духовният и Божественият живот
са три велики прояви на Целокупния, единния
живот“ (пак там). Посредством триадата
Живот – Любов (душа) –Разумност още повече се изяснява „дефектът“ на суицидното
решение. Самоубийството зачертава живота, отрича Любовта и обрича душата на още
по-големи страдания, поради което е и в противоречие с разума: „Някой човек казва, че е
намислил да се самоубие. Не, човек не може
да намисли да се самоубие. Само човешкото
сърце е в сила да направи това нещо. Когато
човек се самоубива, това е неговото сърце,
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което постоянно му нашепва, че животът
свършва тук, на Земята, че той няма никакъв
смисъл и т.н. Ако човек сам не се самоубие,
смъртта ще дойде по един естествен начин.
Природата е предвидила смъртта за страдащите хора. Тя е внесла смъртта като едно
средство да освободи хората от робство. И
действително, смъртта освобождава хората
от робство по най-правилен начин. Когато
човек умира преждевременно, тя го е сложила
в рамките на онези условия, за да се освободи
от ограниченията и да живее свободно“ (59) –
а не да се самоубива, т.е. самоубийството е
пропадане на житейския изпит за справяне с
трудностите.
Видяхме в предната статия обоснованата мисъл, че самоубийството не е самостоятелно, свободно решение (а е обсебване
от чужда низша воля) и че суицидните мисли са плод на внушение. В цитата по-горе
се оспорва и самата мисъл за самоубийство,
посочвайки преобладаващото влияние на напластени отрицателни емоции. Сякаш висшата рационална човешка способност („Мисля,
следователно съществувам“) не би могла да
се принизи до идеята за доброволен отказ от
съществуване и мислене.

СМЪРТТА Е НАЙГОЛЯМОТО ИЗПИТАНИЕ В
ЖИВОТА НА ЧОВЕКА. ТОЙ
ТРЯБВА ДА ВОЮВА С НЕЯ И
ДА Я ПОБЕДИ, А НЕ ДА СИ
Я ПРИЧИНЯВА САМ!
За да коригира илюзорните, сладникави
бленувания за смъртта като състояние на покой и блаженство (които благоприятстват
самоубийството), и за да подпомогне за създаването на една реалистична представа за
нея, Учителят предупреждава, че „не е лесно
да мине човек през смъртта“ (60). Той подчертава, че най-сериозното и страшно изпитание в живота на човека е именно срещата му
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със смъртта. Важно е в битката с нея той
да прояви смелост и да  се противопостави, а това е възможно, понеже духът е, който управлява и владее материята: „За човека
няма по-голям враг от смъртта. Всички други пречки са нищо в сравнение със смъртта.
Плашите се, че ще ви вземат лозето, нивата,
къщата, но какво по-голямо нещастие от
туй да ви задигнат тялото? Но и в това отношение ние трябва да сме смели и да не се
боим дори от смъртта. Не трябва да се боим
затова, защото и да се боим, пак ще я понесем – ето такава е голата действителност“
(61). „Човек живее, докато е свързан с Бога.
Щом прекъсне тази връзка, той умира“ (62).
„Хората умират, защото служат на себе си.
Който служи на себе си, в края на краищата
ще се превърне на пръст. Такъв човек няма никакво бъдеще“ (63).
Самоубийството показва неразбиране
на живота – то не е изход, нито ликвидиране
със злото в него: „Някой казва: не си струва
човек да живее. Не, така може да говори само
онзи, който не разбира основния закон на живота. Защо не струва да се живее? Защото
имало зло в света! Когато се говори за злото и за доброто, човек трябва да има предвид
следния закон: злото в началото е силно, накрая е много слабо. Злото в началото всичко
придобива, а накрая всичко изгубва. Доброто в
началото е крайно слабо, а накрая е всесилно.
Доброто в началото почти всичко губи, а накрая почти всичко печели. Който живее с доброто, в началото ще губи, в края ще печели;
който живее със злото, в началото ще печели,
в края ще губи“ (64). „Адът е направен от хората, не от Бога. Ада другояче го разбирам:
в света при появяването на човека се явиха
две школи от най-учените хора на човешката
раса. Те се разделиха по възгледите на светлината и тъмнината. Едните поддържаха, че
при светлината животът може да се поддържа по-добре. Другите поддържаха обратното
– че при тъмнината човешкият живот може
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да се развие по-добре. Онези на тъмнината
казваха, че светлината може да се използва за
един много малък кръг и тесен кръг – светлината никога не трябва да се дава. Те аргументираха, доказваха, че като спи човек, трябва
в тъмнина да спи. И те се разделиха на две
ложи: Бели и Черни братя с противоположни
възгледи. Едните казваха, че човек трябва да
се ограничи в затвор, туй е тяхното учение.
Другите казваха, че човек трябва да има пълна свобода“ (65). „Адът е място на изостанали в развитието си души, които не могат
да се въплътят на Земята“ (66). „От ада се
излиза с помощта на новото учение“ (67).
Някои самоубийци въстават срещу
Бога, създал, според тях, свят на злото. Те
не разбират, че съществуването на злото е
свързано със свободната воля на човека – един
от най-големите Божи дарове, и че то има
своя смисъл и роля в еволюцията. В своите
обвинения срещу Бога „богоборците“ намират основание за суицидния си акт. За разсъждаващите по този начин личности Учителят
разяснява

СМИСЪЛЪТ НА ЗЛОТО В
ЖИВОТА
С много примери Учителят онагледява
Божия Промисъл, диалектиката на отношенията между добро и зло, както и превратността в нашите тълкувания на същите понятия. Колко често, наистина, на пръв поглед
определяме случващото ни се като проява на
злото, но с течение на времето, при по-дълбок
анализ, се убеждаваме, че сполетялата ни беда
е била за наше добро и че, в по-общ смисъл, злото е подчинено на доброто. Подбрах следните
любими за мен примери:
„Не е въпросът да бъдете слепи за злото,
но да знаете, че то е потребно в света. Щом го
видите, можете да се отдалечите. Веднъж потребно, злото има право да съществува. Ако
не беше потребно, то нямаше да съществува.
Седите някъде захласнати и веднага дойде в
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ума ви една лоша мисъл. Защо дойде тази лоша
мисъл? Да ви извади от захласа, в който сте
изпаднали. Вие трябва да бъдете будни, да не се
унасяте. И тъй, и доброто, и злото, отрицателните и положителните сили в природата,
са необходими, както са необходими приливите и отливите в морето. Например седите
на една канара, размишлявате върху Божията
Любов, без да знаете, че условията, при които
се намирате, не се подчиняват на тази Любов.
Минава покрай вас едно дете с камък в ръка,
хвърля го срещу вас и ви пуква главата. Това
е прилив на злото, който е бил насочен спрямо вас. Вие веднага скачате от мястото си и
тръгвате след детето да го гоните – по този
начин се спасявате. Тъй както се бяхте захласнали на канарата, ако не бяхте хукнали подир
детето, вие щяхте да паднете в пропастта,
а с това заедно и животът ви щеше да отиде.
Детето несъзнателно ви е извадило от това
положение. Зад него се крият Разумни същества, които са го насочили да хвърли камъка
срещу вас. И тогава вие казвате: „Ела зло, че
без тебе по-зло!“. Следователно когато някой
пукне главата ви и с това ви причини скръб,
знайте, че Разумните същества са сторили
това чрез детето, с което искат да ви кажат,
че не сте дошли да благувате на този свят, той
не е свят на блаженство. Затова, докато сте
на Земята, не трябва да се захласвате. Щом
отидете на Небето, можете да се захласвате,
да пеете и да скачате колкото искате. Освен
приливи на злото, в природата съществуват и
приливи на доброто. Седите пак на канарата,
но сега отчаян, обезсърчен – готвите се да се
самоубиете. Минава същото дете покрай вас,
хвърля камък и пуква главата ви. Вие изпускате револвера от ръката си, хващате се за главата и забравяте решението си да се убиете. В
този момент ви се притичват на помощ, превързват главата ви и ви казват няколко ободрителни думи. Вие се успокоявате, започвате
да мислите правилно и казвате: „Благодаря на
детето, което ми пукна главата. Ако това не
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беше станало, животът ми щеше да отиде“.
Много такива случаи има в живота и за добрите, и за лошите хора: за добрите – да им се
покаже доброто, а за лошите – да ги избавят
от злото. Когато в ума ви дойде някоя лоша
мисъл, тя има за цел да ви напомни, че светът,
в който живеете, не е още Царството Божие,
затова трябва да бъдете будни. Когато в ума
ви дойде някоя добра мисъл, тя има за цел да ви
даде съвет какво добро да направите. Това са
разсъждения, които трябва да имате предвид
като окултни ученици“ (68).
Доколкото страданията в човешкия
живот са неизбежни, важно е да виждаме положителния им смисъл, да извличаме от тях
полза за нашето развитие: „Да умреш, за да
избегнеш страданията, това е неразбиране на
живота. В такъв случай по-добре е да страдаш, за да научиш нещо“ (69). „Сега всички
хора са в един преходен период, минават от
едно състояние в друго. За да се мине от старото към новото, изисква се нова философия
за живота. В това преминаване човек трябва да бъде смел като онази българка, на която
мъжът умрял и тя сама се насърчила. Човек
трябва да престане с обезсърчението, да погледне смело на отрицателните мисли, да знае,
че зад тях се крие нещо хубаво. Умният човек
започва с мъчнотиите в живота. Те представляват най-добрият материал за съграждане
на човешкия характер. Мъчнотиите не са случайно нещо. Те нарочно са създадени от Възвишени, Разумни същества, както учените хора
нарочно създават трудни задачи за учениците
в училищата“ (70).

СТРАДАНИЯТА СА УСЛОВИЯ
ЗА ЛИЧНОСТНОТО НИ
РАЗВИТИЕ
Разбирането на Учителя за неподозираната понякога полза от страданията, за
относителността на понятията за добро и
зло (съобразно гледните точки на човешкия
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и Божествения разум), както и съветът му
да живеем съгласно повелите и законите на
Божествения свят, имат психотерапевтичен ефект. Популярната мисъл, че „не знаем
какво губим, когато печелим, нито какво печелим, когато губим“, е чудесно илюстрирана
със следния пример: „Сега вашите понятия за
доброто и злото са фалшиви. Ще ви дам един
пример и той е следният: седите вие в някоя
долина, но не знаете какво става в Природата. Запели сте си една светла песен, кънти
цялата местност. Минава едно дете и казва: „Какво си се разпял тука?“. Хвърля един
камък, пуква ти главата. Ти започваш да го
гониш: „Как, ти да ми нарушаваш мира?“. Овчарчето минава нагоре и ти минаваш нагоре.
Не се минава много време, излиза буря, става
наводнение, цялата тази местност, на която
си пял, е покрита с вода, а ти си горе. Невидимият свят е казал на туй овчарче: „Тук не
е място за пеене, пукни му главата!“. И ти
казваш: „Пукнаха ми главата, но си спасих
живота!“. Туй момче може съзнателно да го
е направило, може и несъзнателно да го е направило, обаче в дадения случай е добро. Вторият случай: ти седиш на същото място, взел
си ножа, мислиш да се самоубиеш, казваш: „Не
си струва да се живее“. Минава пак същото
момче, казва: „Какво си се замислил?“. Пак
ти пуква главата с един камък. Ти се забравиш, хукваш да го гониш, изгрява Слънцето,
ти дойдеш на себе си и казваш: „Много добре,
че ми пукна главата, но ми спаси живота!“.
Питам: туй дете, което е пукнало главата и
на добрия, и на лошия човек, зло ли е направило? И в двата случая то е направило добро.
В единия случай то спасява един добър човек
от смърт, в другия случай спасява един лош
човек, който иска да се самоубие“ (71). „Човек, докато не мине през големите мъчнотии
на живота, не може да се събуди“ (72). „Без
страдания ще жабунясате, ще плесенясате“
(73). „Страданието в света – това е работа,
която Бог вие дал. Страданието е метод на
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чистене“ (74). „Ако Бог ни поставя на изпитания, Той има предвид да ни покаже каква
трябва да бъде нашата любов. От любовта
ни ще зависи нашият живот“ (75). „Светът
на най-големите мъчнотии представлява светът на Духа“ (76).

СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕКА
Неразривно свързано с понятията за живот и смърт е и понятието за същността на
човека. Според Учителя то също трябва да
претърпи еволюция в посока към определяне
на непреходното и истински ценното в човешката природа: „Човекът не е онова, което
днес се мисли за него. Той не е само едно материално същество, което изчезва със смъртта. Това, което умира, не е човекът. Ако
човек изчезваше със смъртта, тогава няма
защо толкова да се философства за него. В
такъв случай той е една вещ, един предмет,
един автомат, който утре ще се разсипе в
прах. Това, че човекът ще умре и ще изчезне,
е първата лъжа, която е внесена в света. Има
нещо у човека, което не умира – и в този, и в
онзи свят. Това, което не умира, това, което
не се разлага, това, което не изчезва, то е човекът“ (77).
„Човек има две естества: едното е
Божественото начало в него, което понася
всичко с радост; другото е човешкото, което и най-малкото не може да носи. То вика,
плаче, иска да умре“ (78). „Вътре в човека
има един Божествен човек, който не се изменя. Разчитайте на това Божественото!
Едното същество казва: „Не мога повече
да търпя, ще се хвърля, ще се убия“, другото казва: „Не бързай, не се безпокой, всичко
ще се нареди“;вВторото е Божественото в
човека. Слушайте Божественото в себе си!
Всеки има този Божествен глас. Ако разчитате само на външния живот, той може да
ви спъне“ (79).
Според оптимистичното разбиране за
човека той е същество между животните
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и ангелите, призвано към духовно развитие
(„Бъдете съвършени и вие, както е съвършен
Отец ваш!“ Мат. 5:48). Всеки човек, колкото и незначителен да се чувства в определени моменти от живота си, е ценен и неповторим. Той е дошъл с определена задача на
Земята и ако откаже да я изпълни, се връща
назад в развитието си като душа. Важно е
да осъзнаем, че никой не идва на Земята със
задача да се самоубие, макар и в моменти
на отчаяние да се чувства обречен на това:
„Ние не сме създадени да умираме“; „За човека няма по-голям враг от смъртта“. „Всяка
душа, слязла на Земята, има една съществена задача, която сама трябва да разреши“
(80). И тъкмо това е творчество! Една от
задачите на изпитващите понякога неудържими пориви към самоубийство е в това – да
ги победят, като устоят и запазят живота
си, насищайки го със смисъл, добротворство
и красота. Поривите към самоубийство
трябва да бъдат обуздани, а енергията им
– овладяна, пренасочена и оползотворена за
по-висши цели. Самоубийството е погрешен
за самата душа избор, затова както вярващите в Бога суициденти, така и невярващите следва да бъдат предпазени от фатални
решения и подкрепени във вътрешната им
борба, предшестваща техния избор: „Главното разрешение на въпросите седи в Любовта
към Бога, Любовта към ближния и Любовта
към враговете. Врагът – това си ти сам на
себе си. Най-големият враг в света – това
е човек сам на себе си. Че е враг сам на себе
си, се вижда по това, че когато изпадне в
отчаяние, той е готов да се самоубие. Или
щом не може да постигне едно свое желание,
той веднага взима нож или куршум и се самоубива“ (81). „Каже ли човек, че животът
му няма смисъл, че иска да се самоубие, той
нито е изпратил писмо до Господа, нито е получил писмо от Него“ (82). „Където е светлината, там смърт няма. Тъмнината, обаче,
съкращава живота и привиква смъртта. Зна-
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чи животът се съкращава не от външните
условия, а от вътрешните. Наистина, какво
струва външната светлина, ако вътрешната
отсъства? Защо се убива младежът, който е
облян от слънчева светлина и обкръжен от
любовта на своите близки? Ден ли е в душата му? Не, дълбок мрак го е обхванал, нощ го
е покрила. Внесете един светъл лъч в ума на
младежа, отворете душата му за Божествения ден и той ще бъде спасен. Следователно
изпаднете ли в мъчнотии и противоречия,
пазете се да не загасите вътрешната светлина в себе си и кажете: „Има условия, при
които мога да разреша тази мъчнотия“. Кажете ли, че е невъзможно да разрешите мъчнотията си, вие сами се спъвате. Всичко е
възможно в света“ (83).

„ОТ СМЪРТ – В ЖИВОТ!“
В дълбоко духовната философия на Учителя П. Дънов не само понятието за самоубийство, но и тези за живот и смърт, добро
и зло придобиват нови измерения, а с това
поставят и нови въпроси. По-горе показахме, че смъртта и самоубийството са невъзможни, а животът без добродетелност и
осъзнато служене на Бога е равен по смисъл
на смъртта. Но ако смъртта (като окончателен край) не съществува и самоубийството (на душата) е невъзможно, за какво ни е
суицидологията? Струва ли си да се борим
за намаляване броя на самоубийствата и да
подкрепяме желанието за живот на изпадналите в суицидна криза хора? И няма ли някой
да разбере превратно думите на Учителя и
да заключи: „Щом няма смърт, значи мога да
се самоубивам колкото си ща“. Разбира се, в
комуникацията винаги има риск да те разберат неправилно. Но е важно да поднесем информацията за психотерапевтичната сила
на новите идеи на Учителя като ценен дар
по ненатрапчив начин и да предотвратим с
подробни анализи изопачаването на идеите
му. В пресата постоянно се срещат гъделич-
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кащи любопитството сензационни публикации, уж свързани с идеи на Учителя, които
издават колко незапознати с темата са пишещите, затова е наложително по-запознатите със словото и делото на Учителя също
да го правят. „Бъдете творители, носители
на Божията Любов“ – казва Учителят.
Учителят изяснява в какво се състои
хармоничното, красиво и правилно решение
на задачата на смъртта: „Човек трябва доброволно да замине за оня свят“ (84), но това
не означава чрез самоубийство, както някой
недобросъвестен, повърхностен читател
би могъл да го изтълкува: „Правилно е човек
да пожелае сам да си замине. На каквато и
възраст да е, щом пожелае да напусне Земята, той ще извика близките си и ще каже:
„Отивам си вече. Свърших работата си на
Земята и сега заминавам за другия свят“
(85). Точно така си заминава и Учителят П.
Дънов, чиито последни дума са: „Една малка
работа се завърши. За Бога“ (86). „Едно е важно, само едно е важно: любовта към Бога,
любовта към Бога, любовта към Бога. Това е
всичко!“ (87).
„Ние взимаме думите смърт, умиране
като едно преходно състояние. Да умреш значи да се лишиш от благата, които имаш на
Земята. Смъртта това подразбира – в даден
момент да се ограничиш. Смъртта представлява преходен период“ (88). Само праведният, любещият, мъдрецът, посветил живота
си на Бога и на човечеството, е способен да
извърши съзнателно този преход и да разреши правилно задачата на смъртта. А това
решение изключва всякаква преждевременна
смърт и самоубийство.
Тъкмо светлината, която Учителят
хвърля върху бъдещите, последващи самоубийството, страдания; тъкмо погледът
през открехнатите от него двери на отвъдния свят и пътя на душата в световете
въобще; тъкмо учението за еволюцията на
съзнанието и за огромния позитивен смисъл
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на страданията, през които минаваме, както и редица други страни от учението на
Учителя могат да помогнат в битката ни
за живота. Не само идеите на Учителя, но и
практическите му методи за живот в името на Бога могат да бъдат използвани при
предотвратяване на самоубийства както в
личните кризи на всеки от нас, така и при
професионалната ни работа със суицидентите. Многобройни са разказаните от Учителя
житейски примери, които действат просветляващо и помагат на човека да не загуби най-ценното – своя живот, да не извърши грях и утежни кармата си, да не обрече
душата си на гибел. Вземането на решение
за самоубийство и привеждането му в изпълнение са свързани с преживяването на драматични вътрешни борби на колебаещите се
между живота и „спасяващата“ ги от актуалните им страдания смърт. И в тези моменти на лутане и раздвояване на личността психотерапевтичната помощ е особено
наложителна.
Учението на Беинса Дуно е пълно с парадокси, които ни подтикват към самостоятелни размисли за разплитане на загадката
и подобно на дзенски коани ни пробуждат и
ни водят към открития: „Сега съвсем се
объркахме“ – признават ученици на Учителя,
а той отвръща, че това е целта му: „Че аз
искам да ви объркам!“ (89). За да прозрем, че
животът, който живеем, не е онзи, към който сме призвани. И смъртта, която ни потиска и от която се страхуваме, не е онова,
за което я мислим. Тя не съществува като
абсолютна реалност, но същевременно е найголямото изпитание в живота на човека. Не
е окончателен край, а именно изпитание, през
което, щем – не щем, ще минем. И затова е
важно да издържим този изпит. Както знаменития за времето си български борец Дан
Колов се бие с противниците си и ги побеждава, казва Учителят, така и ние трябва да
воюваме със смъртта и да я победим.
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„Човешката душа живее на Земята,
за да намери пътя към безсмъртието“ (90).
А „животът е безсмъртен само в Любовта“ (пак там). Думите на Учителя звучат
като Откровение за душата. Те ни въвеждат в Божествения свят, разкриват ни съвършенството и вечния живот. Те водят
до катарзис и ни учат да ценим живота и да
виждаме в него Бог. Вестителят на новата
епоха Беинса Дуно ни насърчава с идеята,
че можем да се новородим още днес. „Как
трябва да се живее? Най-първо ще обичаш
Божественото, ще се пазиш от човешкото.
Сега процесът е обратен. Ние обичаме човешкото, а се пазим от Божественото. Ако
искате да прогресирате – Любов към Бога!
Да се пазите от човешкото в себе си, а не
отвън. Никога да не заместваш една Божествена мисъл с една човешка, никога да
не заместваш едно Божествено желание с
едно човешко и една Божествена постъпка
с човешка“ (91).
Идеите на Учителя спасяват не само
отделната личност от самоубийство, но и
цялото човечество. Новото учение на Учителя Беинса Дуно преобръща света ни, за да
се роди новото в нас. „Бъдещето носи нова,
велика култура, която ще обърне всичко на
добро. Всичко старо ще се измени. Ще дойде
Любовта в света и всички ще се зарадват, че
Бог е жив, че в Него няма измяна и промяна.
Един е Бог на Любовта, Мъдростта и Истината. Той призовава всички българи, всички
народи на богата трапеза – великата култура, която иде в света“ (92). „Новото учение
иде в света да внесе идеята за братство и
сестринство между хората, да ги застави
да работят един за друг“ (93). „В новата философия на живота, за да дойдем до закона
на безсмъртието, трябва да изменим целия
наш мироглед. Защото, ако не изменим своето схващане, ще имаме същите резултати,
както и в миналото“ (94).
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ЗАБЕЛЕЖКА (DISCLAIMER)
В редовете по-долу правим пряка връзка между учението на Всемирното Бяло Братство, дадено през словото на Беинса Дуно, и психотерапията. Твърдим, че хилядите му
лекции, беседи и проповеди представляват богата „руда“, от която могат да бъдат
извлечени тонове чисто злато от психотерапевтични принципи и конкретни методи,
правещи психотерапевтичния процес синхрониращ със закономерностите на целокупния
живот, а оттам и истински ефективен. В никакъв случай не заявяваме изчерпателност
– по-скоро само загатваме, като отново твърдим, че има работа за вършене по извличане
на огромния психотерапевтичен потенциал, заложен в посланията на Учителя. Заявяваме,
че ако тази работа не бъде вършена, ние, българите, бихме заприличали на просяци, молещи
за коричка хляб, докато седим върху планини от чисто зърно, на жадни и морни пътници,
недовиждащи богатството на бликащите жива вода потоци и извори, през които минават. Или още по-зле – на кучета, стоящи върху слама, която нито ползват, нито дават
на други. С тези думи заявяваме, че запознаването с думите на Учителя е благословия, но
и отговорност, за която е необходима зрелост за поемане.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Учителят Беинса Дуно е уникален и
универсален творец, гений, от чието слово
съвременните и бъдещите наука, изкуство,
култура и религия предстои да черпят – от
необятното словесно богатство, което ни
е предоставил в държаните от него лекции,
беседи, сказки и проповеди. Но той е нещо
повече. През смиреното боговдъхновение на
личността на пастора Петър Дънов преминава не само заученото познание на човешките
достижения, а живата мъдрост на Вселената. Учителят Беинса Дуно, през 30-те години, в които активно твори, ни оставя богата

съкровищница от принципни и прагматични
послания, касаещи основни сфери на човешкото познание: религия, езотерика, философия,
психология, социология, медицина, музика, земеделие.
Ние, българите, често имаме увлечение
както по източните психо-духовни системи,
така и по западната наука. Това е чудесно, и
от двете има много за учене. Учене, което
в даден миг прераства в осъзнаване, че притежаваме достъп до жива мъдрост, която
включва в себе си, но и надхвърля, коя да е система за духовно и научно познание – учението
на Всемирното Братство, дадено по съвременен и резониращ с епохата начин.
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
Преди време имаше дискусии дали словото на Мъдреца представлява езотерично
християнство, или е над всякакви човешки
религиозни системи – чист извор, източник и
изразител на законите на Битието. По скромното ни мнение двете позиции не си противоречат, но погледнати през една цялостна
(холистична) и висока визия, са част от една
по-голяма перспектива. В когнитивната наука се ползват понятията отдолу – нагоре
(bottom up) и отгоре – надолу (top down) като
обозначаващи процесите за естествено появяване на нови форми, познавателни структури и процеси на принципа на естественото
съчетаване на по-прости елементи (отдолу
– нагоре, индукция), водещо до образуването
на новост, надхвърляща по качеството си
количествената сума от съставляващите я
елементи (гещалт принцип) и на принципа на
главни понятийни аксиоми и факти, служещи
като основа за по-прости конкретни изводи и
действия (отгоре – надолу, дедукция).
Когато учението на Учителя е погледнато отгоре – надолу, то наистина е над което и да е чисто човешко учение и система,
защото източникът му е мирогледът на Божествения свят, от който в този физически
чертог слизат известни повече или по-малко
синхрониращи нему познания. Иска ни се да
вметнем, че битуващото разделение между
науката, религията и изкуството, между съзнателното его – възприятие на реалността,
и несъзнаваната бездна от непознатост произлизат единствено от разцепеното, откъснато от корена си западно мислене и култура.
Такова изкуствено деление не съществува на
Изток, нито пък в автентичната природа на
световъзприятието такова, каквото е. Неслучайно споменаваме това. Когато учението
на Братството бъде погледнато отгоре – надолу (не само в границите на чисто научното, но тесничко разбиране на този процес),
човек осъзнава, че познанието, съдържащо се
в източника на посланията му, е в основата
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на всички човешки познавателни домейни и
системи: наука, религия, изкуство, култура,
социални и правови норми. Доколко е качествено проведено и доколко – изкривено през
несъвършените човешки визии, това е друг
въпрос. В такъв дух на разсъждения великото
учение на Любовта, Мъдростта и Истината съдържа в семенен вид цялото ни човешко
познание, включва в себе си и е източник на
всички религиозни системи и научни познания.
Защото, надяваме се, никой не се заблуждава,
че с какъвто и да е метод, бил той научен, религиозен или изкуствоведски, някой открива
нещо; не, просто „сваля” вече съществуващо
и винаги съществувало познание. Учението на
Любовта може да бъде наречено християнско,
будистко, ведантиско, научно, социологично,
културологично и т.н., но не по буквата на
определенията на тези човешки познавателни
домейни, а по същината на първоизточника в
разбирането им.
Когато учението на великия Учител
Беинса Дуно1 бъде погледнато отдолу – нагоре, то спокойно може да се нарече езотерично християнско. Петър Дънов е бил
протестантски богослов, баща му е бил ортодоксален свещеник, в словото му основният източник на цитати е не Бхагавадгита,
Ведите, Упанишадите, будистките сутри
или джайнистките проповеди на Махавира,
а именно Библията. Основен символ, обозначаващ семантично разумната основа на Битието, е Христос. Учителят ползва както
основни понятия, аксиоми, принципи, така
и методи и техники от Изтока, от теософията, от йога, но все пак основната идейна
и практическа локализация на принципите
и методологията му се базират основно на
Христовите слова. Тук ни се иска да отбележим една главна демаркационна линия: Учителят Беинса Дуно ползва словата на Библията, но прави ясно разграничение между
църковността и истинната духовност. Така,
погледнато през когнитивния принцип отдо-

Всемирно Бяло Братство – Психотерапия
лу – нагоре, учението на Братството може
да бъде наречено езотерично християнско.
Това обаче по никакъв начин не го свързва с
институционализираните църковни деноминации. Свързва го с ядрено-същинския дух на
Христовото учение.
Размишлявайки по такъв начин, двете
гледни точки образуват трета, холистична
перспектива. Учението на Братството може
да бъде наречено езотерично християнско, но
не в догматично институционализиран и църковен, а в изначалния смисъл на Христовото
слово дух. Същият дух присъства в основата
на съзерцателното сливане с Браман на хиндуиста толкова, колкото и в молитвено-сърдечния устрем на богопреживяването на християнина или суфиста или в медитативното
преживяване на шунята на будиста. Присъства и в творческия, чисто медитативен
пробив в познанието на учен на високо ниво.
Твърдим го.
През погледа на холистичната, трансперсонална и интегрална психология Учителят Беинса Дуно може да бъде видян като
велик душевед и душелечител (психолог и
психотерапевт), изповядващ и следващ духовните, но и прагматичните ценности и
разбирания на една целокупна и всеобхватна
холистична парадигма, въплъщаваща в земния
човешки живот познанието на безкрая, но и
въздигаща го до Божествения му потенциал.
Учителят всекидневно е приемал хора, на които е помагал чрез подходяща обратна връзка,
присъствие, боголюбива емпатия, разбиране
и мъдрост, събуждаща огромна мотивация за
промяна и синхрон със законите на Битието,
Дхарма. Тоест Беинса Дуно ежедневно, през
по-голямата част от времето си, се е занимавал с психотерапия – душелечение.
Съвременната психотерапия представлява богато поле от приложно конкретизирани в практиката на душевно лечение парадигми, методологии и конкретни прийоми.
Съществуват аналитични, хуманистични,

Орлин Баев
когнитивно поведенчески, интегрално – холистични и трансперсонално ориентирани
психотерапевтични подходи. Някои директно свързани с духовността трансперсонални
методи са например будистката и християнската психотерапии. Разглеждайки учението и мъдростта на Бялото Братство отвъд
хтоничната перспектива, твърдим, че то
присъства в самата същност както на световните религиозни учения, така и в познанията на вдъхновения научен пробив и гений, изкуство и култура. Защото движението Бяло
Братство е само пожелателно отражение на
едно космическо братство на съзнателност,
виделина, любов, мъдрост и истина, участващо в закономерните неслучайности на всяко
ниво в бита на мултивърса.
Човешката душевност е средоточие,
извор от който произтичат всички познавателни и социални домейни, области на човешки съзнателни усилия и стремежи. На свой
ред човешката душевност е нищо без първоизточника си – йерархията от съзнателност,
пропиваща великото Дърво на живота. Дървото на живота е древна метафора, олицетворяваща съзнателната същност на персоналните и имперсонални нива от съзнателност
и любомъдри закони на един всеобхватен Космос, от който човешкото разбиране, научни и
творчески достижения се явяват една малка
и желателно свързана с цялото частица, житно зрънце. Житно зърно/човешко познание, на
което тепърва му предстои да осъзнава единството си с другите зърна – познавателни домейни, поставени в класа на великото поле на
Битието.
В горния дух на разсъждения психиката
на човека е централен ключ, разтварящ врати
на любов, мъдрост, истина, свързаност с потенциала на безкрая и единство с великия организъм на Бога, в който съзнателността ни
е потопена. Този психичен шперц обаче намира
и отключва ключалките на хармонията между добродетел, правда, истинност, мъдър и
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любящ смисъл само когато човешката душевност е здрава. Здрава е, както учи прагматичната психотерапевтична мисъл, когато от нея
се премахнат когнитивните изкривявания, невротичните и психотичните защитни механизми, изкривяващи човешката мисъл и ценностна система до жалки подобия на собственото
им величие. Когато в процеса на психотерапия
тези логически и психодинамични изкривявания
и когнитивни грешки бъдат преодолени, психичната система бива привеждана до нормата
на адаптивното социално включване и функциониране. Ако обаче спрем разсъжденията си
дотук, превръщаме човека в механична биологична система, биоробот, чиято когниция се
явява не повече от страничен продукт, появил
се (emergence) в хода на една сляпа еволюция.
Холистичната визия вижда различно нещата.
Няма противопоставяне между еволюционизъм и креационизъм – напротив. Еволюцията е
виждана като задвижвана от творчески импулси, произтичащи от закономерностите на целокупния живот, от съзнателната благомъдра
йерархия на великото Дърво на живота. Такава
панорама вижда човешката душевност като
кръстопът на чисто биологичните еволюционни и социални процеси и безсмъртната природа
на вътрешния човек. Именно този вътрешен
човек, частица от Бога, е Човекът. Ако сме
лишени от такова разбиране и познание, живеем в свят на сенки и илюзии, откъснати от
изначалието на смисъла, доброто, което сянка
не хвърля, човещината и призванието си като
временно обитаващи скафандрите на телата
си в плътния физически чертог.
Следвайки потока на боговдъхновената
мисъл, за да бъде човешката душевност здрава, е нужно да резонира първо и преди всичко с
Божествената непреходна реалност – само тогава социалната земна реалност, отразявайки
право виделината на една по-цялостна реалност
през синхронираща  ценностна система, може
също да служи като качествен ориентир за психичното лечение и функциониране в норма.
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През вековете и хилядолетията Всемирното Бяло Братство е проявявало знанията си през различни системи за психодуховно
развитие на човека. И досега на Изток наука,
религия, изкуство и култура представляват
единен монолит така, както стоят нещата
в по-фините планове на Битието. Макар и западното невежество да ги разделя, мъдростта на бого- и себепознанието винаги е познавала единството им.
Ситуирайки психотерапията на фона на
такива разсъждения, стигам до следните изводи:
zz

Психотерапията може да бъде реално
лекуваща човешката душа, когато се
случва в контекста на познанието за дихотомната структура на човека както
като биологично, така и като духовно
същество, функциониращи като единно
цяло.

zz

Нужно е ефективната и качествена холистична психотерапия да базира теорията и практиката си както на емпирична, твърдо научна база, така и върху
познанието на вътрешните, духовни
науки, функциониращи в полето на същностната човешка природа – богопознанието и познанието за Себе си като
Божествена искра, идентична с Бога.

През словото на този велик проводник на
познанието на Всемирното Братство, Беинса
Дуно, протичат както главните принципи и
закони на Битието, така и практични насоки
за справяне с когнитивни, афективни, социални, междуличностови и поведенчески проблематики. Това идва да ни каже, че в думите на
Учителя е едва – едва прикрит огромен психотерапевтичен потенциал, който ни предстои
да извлечем и ползваме. Бидейки българин, мога
да кажа, че имайки неимоверното и безмерно
съкровище, дадено ни от Небето чрез Учителя, но неползвайки го, бихме се оприличили
на просяци, несъзнаващи, че са седнали върху
планина от богатства. Или на жадни и мор-
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ни пътници, слепи да видят и чуят бистрите
води на несметните езера и кристално чисти
потоци, които ги заобикалят…
Отчитайки централната роля на психиката в който и да е социален и житейски
домейн, през визия, определяща целта на
краткия живот в земното училище като
психотерапевтичен/ душелечебен път по постигане на синхрон със законите на любовта,
мъдростта и истината и приложението им в
ежедневието („…Царството Божие на Земята…“), твърдим, че една такава широко, дълбоко и високо схващана психотерапия е цел на
живота на всеки истински съзнателен човек.
Твърдим, че видяно през такава призма, учението на Всемирното Бяло Братство, давано
през милениумите през различни психодуховни системи като цяло и конкретно – през боговдъхновеното слово на Беинса Дуно, в същността си представлява психотерапевтична
система.
Психотерапевтичният потенциал в
словото на Учителя е огромен. В беседите му
можем да намерим и много конкретни психотерапевтични методи, които съвременните
психотерапевтични модалности ползват:
излагане на стимули и превенция на отговор,
наводняване (имплозия), систематична десензитизация, внушение и самовнушение, работа
с мисленето (права мисъл) и значението на
мисълта като тригер на емоционална хармония или дисбаланс („чувстваш това, което
мислиш!“ – главен принцип в когнитивната
терапия), сублимираща методика при справяне със зависимостите – т.н. в учението
на Братството духовна присадка. Учителят
дава множество психотелесни опити и упражнения, визуализации, работа с цвят, глас и
музика, молитва, съзерцание и т.н. и т.н.
По скромното ни мнение истински обогатяващият психотерапията принос в словото на Учителя са не само конкретните
методи, но преди всичко принципите, закономерностите, системата от ценности, гло-

Орлин Баев
балният начин на мислене и живот, резониращ с Бога. Те са диамантите, от които ни
предстои да конкретизираме бижутата на
фокусираните в решение и насочени към определени проблематики симптоми, синдроми
и психиатрични нозологични единици методологии. Защото методите могат да бъдат
най-различни, но за да бъдат резултатни, е
необходимо да бъдат практикувани в контекста на цялостно и дълбоко човекознание,
Богознание и познание за мястото на човека
в Битието, за смисъла и целта на краткия земен път. Познание, от което протича дълбок
и извечен смисъл, принципна структура на
ценностна система, предопределяща причинно-следствени взаимовръзки, започващи от
безкрая, преминаващи през човешката интуиция, права мисъл, чувство, емоция, поведение,
социалност и бит. Ще щрихирам някои главни
психотерапевтични принципи, присъстващи в
учението на Бялото Братство. Принципи, в
контекста на които практикувана, психотерапията се превръща в резултатна и практически, действено помагаща.

НЯКОИ ГЛОБАЛНИ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ
ПРИНЦИПИ В УЧЕНИЕТО
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
Разумна радост и разумно
страдание
„...Този човек иска работите му да вървят гладко, без никаква сянка, без никаква грапавина. Идете при един фотограф и го питайте може ли да снеме някакъв образ без сенки.
Той ще ви каже, че е невъзможно да се снимат
образи на предмети без сенки – именно сянката очертава образа. Без сенки вие щяхте да
имате само светлина, която не би могла да
даде никакъв образ. Картина без сенки – това
значи живот без страдания. Който търси такъв живот, той ще бъде лишен от предмети
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за изучаване. Няма ли какво да изучава, той
няма да има никакви разбирания. Какъв живот е този, който е лишен от предмети за
изучаване?” Беинса Дуно, Лъчи на живота, РБ,
1937 г.
Идва при мен човек с панически атаки,
обсесивно-компулсивно разстройство, генерализирана тревожност, агорафобия, социофобия, хипохондрия, хистерия, житейски
трудности в една или друга област. Страх го
е от полудяване, болести, смърт, от излагането пред хората и отхвърлянето им, от самотата и безлюбието, от безпомощността и
слабостта. Казва: „Искам да съм като преди,
пак да си бъда същият, не искам тази мъка, не
я заслужавам, трябва да я махна от живота
си!”. А ще имаш ли живот, ако се лишиш от
трудностите и страданията, които самият
Живот ти е дал, за да преобразува въглена на
недостатъците ти до диаманта на зрялото
хармониране с мъдролюбието ти?!
Какво разбиране е това, в което виждаш
себе си като нещастна и случайна жертва, недoвиждайки, че именно жертва на малките
ти его компенсации е нужна, за да преобразуваш страховете си до силата на любовта.
Жертвата на гордия, невротичен свръхконтрол, в огъня на доверието на неслучайната
закономерност в преживяваната трудност.
Гордост, изразена в натрапливо и черногледо
мислене, състояние на нащрек, неразбираща
битка с и бягство от страховете ти, сякаш
от малката ти социална личност, пречупен
външен образ на вътрешното ти величие, зависят всички фактори в живота и съдбата
ти. Не, от Теб зависят; а за да се познаеш, е
нужно да минеш по пътя на героя, да спасиш
принцесата на Любовта си, освобождавайки
я от дракона на страховете си, чрез меча на
любоволието си.
Когато си позволиш да спреш бягството в невротичните механизми на интелектуализацията, катастрофизацията, проекциите на собствените нежелани наличности
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в света и другите и формирането на реакции
против сламките в очите на другите, невиждайки гредите в собствените си очи – тогава
заставаш лице в лице и очи в очи със страховете си. Не е лесно, има страдание в процеса, но
кой казва, че само меко и леко има в живота?
Страхуваш се, трудно е, страдаш, докато осъзнаеш, че страхът в теб не е нищо друго, освен плачът на едно мъничко, уплашено бебче,
твоята собствена дълбока емоционална природа. Когато с великодушното си и пълно със
смирено разбиране търпение се научиш да го
прегръщаш, страхът се стапя, както бебчо
се успокоява, сляло се с майчината гърда на
любовта. Любовта, която в смиреното си
приемане на даваното ти житейско предизвикателство провеждаш все по-пълноводно и
естествено.
Тогава в теб се ражда виделина, която се
учи от страданието и го приема с разтворени
обятия като стъпала на растежа по стълбата на съзнанието ти. Виделина, която приема
и удоволствието от малките житейски благини и в тях също намира проява на Божествената любов, без обаче да прилепва към него.
Страдание и удоволствие. Ден и нощ, мъж и
жена, единица и нула. Когато видиш противоположностите през третата, надхвърляща
ги позиция на диалектичния наблюдател на
душата си, тогава се учиш и от едното, и от
другото, знаейки, че са само предметни уроци
в земното училище. В даден миг започваш да
осъзнаваш, че страхът е най-добрият ти приятел, когато се довериш на уроците, вложени в него. Зад външната му груба, изкривена и
бодлива маска започват да прозират чертите
на ангел, на водач в пътя на целостта ти. Тогава знаеш, че няма нужда да потискаш и по
този начин да препораждаш страховите си
програми, когато можеш с обятията на същностната си природа да ги прегърнеш с благостта на мъдрото си сърце.
В западния свят битува едно твърде
примитивно, невежо отношение към бинар-
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ността удоволствие – страдание. Западният
човек, загубил насоките на законите на битието, от люлката си още е учен, че страданието е нещо лошо, а целта на живота е
удоволствието. Обаче не е – смисълът (Логосът) е целта. Най-сигурният начин човек да
увековечи мъките си е като се привърже към
удоволствието и отбягва трудностите. Устройството на живота е такова, че точно
тогава трудностите стават все повече и се
превръщат в мъчение.
Отношението на Учителя към страданието и радостта е диалектично. Човек не
бива да бяга от трудностите, защото те не
са случайни, а предоставяни от живата мъдрост на живота така, че да послужат за растеж. Когато са приемани с благодарност, от
мъка те се превръщат в разумно страдание, в
стъпала на издигане по пътеката на свободата, по пътя към Себе си. Нямаме и прилепване
към удоволствието. Тогава то се превръща в
радостта от съзерцанието величието на Бога
и сърдечно вдъхновение. Радостта и страданието така са като левият и десният крак
на човека, на една свободна воля, съзнателно
вървяща към разширяване на потенциала си.
Как може въгленът да се превърне в диамант,
освен минавайки през нужното му налягане?

Любовта
Любовта е, която дава смисъла. От нея
идва призванието, мотивацията за продължаване и постигане, щастието, доволството,
благотърпението, постоянството на мъдрата последователност, благодарността за
радостта и страданието поравно. Любовта
е лепилото, което залепва тъканта на битието, прави всичко свързано, част от единен
организъм, от великото тяло на Бога.
Любовта е една Първична сила, която
дава тон на човешкия живот. Всеки, който
влезе в Любовта, неговите работи се оправят.
Любовта не произвежда никакво нарушение на
ума. Някой казва, че откакто се е влюбил, умът
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му не работи. Това са чувства. Понякога те са
носители на Любовта, но нямат нищо общо с
Любовта. Любовта е съвършено отделна от
чувствата – чувствата са проводници на Любовта. И всеки, който и да е – млад или стар,
дойде ли в областта на Любовта, проявява
следното. В Любовта има едно свойство – тя
възкресява съзнанието, възкресението зависи
от Любовта. Мъртвият, щом го докосне Любовта, възкръсва; глупавият, щом го докосне Любовта, поумнява – това е магическо действие
на Любовта. Ако вие нямате това понятие за
Любовта, не я разбирате.
Даване и вземане - МОК 01.07.1932 г.
Любовта е, от която произтича сексуалността, но без нея последната е нищо, докато с нея се превръща в част от пълнотата
и организмичното сливане с онзи сърдечен разум, който единствен знае.
Любовта може да се проявява в междуполовите взаимоотношения, но е същинска
само когато е постоянна и неугасваща – а
такава е само Божествената любов. Любовта, идваща от Бога и възкачваща се отново
до Него в пътя ни като безсмъртни души, в
процеса ни на себепознание, в който Божественото познава себе си през ограничеността
ни. В тази Божествена игра на живота всичко
е Любов, задвижва се от Любовта, осмисля се
и се насища с мотивация от нея.
Всякога, когато може да внесеш най-малката радост в едно сърце скръбно, всякога, когато може да внесеш най-малката светлина в
един ум, всякога, когато може да внесеш наймалката сила в едно тяло на един болен човек,
това е обич. Всякога, когато хората внасят
най-малката светлина в нас, най-малката топлина и най-малката сила, то е любов…
…Аз никога не мога да обичам един човек,
ако Бог не е в мен. Той никога не може да ме обича, ако Бог не е в него. Ако Бог е в него и в мен, и
двамата може да се обичаме и ще познаем какво
нещо е Любовта. В Божията Любов се изискват
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двама, за да я познаят, два полюса: единият да
възприема, а другият да дава – тогава има обмяна. То е най-простото понятие за Любовта,
откъдето трябва да започнете...
…В Любовта да чувстваш присъствието
на Бога и да се радваш, че си изпълнил Неговата воля. Който изявява Любовта, да се радва и
който приема Любовта, и той да се радва – да
се радва, че обича, и да се радва, че Бог проявява Любовта…
Да дойде при мене
Утринно слово, 27.04. 1941 г.

ществуване, той е само една илюзия на вашия
ум.... И тъй, като станете сутрин, ще си кажете следното: „Аз няма да се боря със себе си, но
ще бъда в хармония със себе си. Аз няма да бъда
в противоречие с Природата, но ще бъда в хармония с Природата. Аз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога”.
Произнесете тези думи и ще видите, че вашето
състояние веднага ще се измени. Произнеси тихичко в себе си тия думи 2 – 3 пъти. Само така
човек може да създаде в себе си велик характер.
Само така ще разберете колко красива е Природата сама по себе си. (Беинса Дуно)

В психотерапията осъзнах, че обратното на страха и това, което го лекува истински, е именно Любовта. Мощната вяра в себе
си като част от Бога, съградена чрез права
мисъл, в даден миг се превръща в интуитивния и проницателен полет на мъдролюбието,
отвъд думите, отвъд малката логика – дзен,
майндфулнес, съзерцание, в които духовното
сърце на човека започва да пулсира в ритъма
на Вселената.
Любовта може да бъде истински разбрана преживелищно едва когато човек живее
диалектично и вижда както болката, така
и удоволствието, както радостта, така и
страданието като еднакво добри уроци в
пътя си като душа.

Мисъл за деня от http://beinsadouno.com

Ненасилие, но здраво усилие
Ще ви дам следното правило: не се бори
със себе си! Какво ще постигнете, ако се борите със себе си? Изслушай себе си, добре разсъждавай и извади поука, но не се бори... Щом
видиш една погрешка, вземи я, поглади я, потупай я, кажи й: ти си много разумна, ще бъдеш
тъй добра да не ми правиш пакости. Поговори
й мъничко, тя разбира. Колцина от вас, които
са решавали, че това няма да направят или онова няма да направят, са успели в това отношение? Правили ли сте опити? Някой иска да
изкорени един лош навик от себе си. Откъде ще
го изкорени? Този навик почти няма реално съ-
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Велика мисъл, наситена с психотерапевтичен заряд от ключови принципи. Не се
бори със себе си! Учителят казва ясно и простичко: „Колцина са се преборили със себе си,
когато насила са решавали да се променят?”.
Никой. Защото дори и да бъде приложена
такава псевдоволя (а всъщност невротичен
инат), въпросната симптоматика, тревожност или навик не са решени, а единствено
потиснати, което от позицията на отричането им в несъзнаваното ги прави многократно по-силни. В процеса на справяне определено е нужна воля, но любеща и наситена
с мъдро смирение воля, не и насилнически
инат, пълен с изкривявания и невротични механизми. Нужна е здрава воля, добронамерена
и спокойна решимост, здрава твърдост във
възнамеряването за промяна, но с разбиране, смирена жертва, приемаща неизбежното
страдание в процеса на справяне като благословия по израстване и ... обич. Когато преодоляваш дадена тревожна и зависима проблематика, първата стъпка е да поразсъждаваш
в точната посока, да анализираш и си извадиш поуките към какво те води състоянието ти. Погледнато така, то винаги е добър
път към добра характерова промяна и съзряване в посока синхрон със законите на Живота. Няма жестока битка, няма самоизнасил-
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ване, няма борба или бягство. Има мъдрост,
смирено и любящо волево усилие в разумната посока, вече присъстваща в посланията
на неслучайните симптоми на тревожното
или зависимо състояние или пък на неадаптивните характерови процеси, вчерняващи
живота. Защото през характера си пречупваме възприятието на живота си, през него
мислим, чувстваме, действаме – тоест,
оказва се, че дълбоко гравираните в характера ни убеждения (програми, интроекти)
определят, градят, но и когато са осъзнати
и интенционално променяни, преизграждат
кармата/съдбата на човека.
Ето, някой получава панически атаки
или е постоянно тревожен (генерализирана
тревожност). Започне ли да се бори със състоянието, сякаш е нещо външно нему, сякаш
е жертва на сляпа случайност, автоматично
страховете биват потискани и така увековечавани невротично, ако ще и да се залива с
психофармация... Ако обаче осъзнае смисъла
на случващото се, това, че то иде неслучайно
и че е точна закономерност, водеща го към
характерова хармонизация със законите на
Битието, тогава всичко се променя. Появява се една по-широка визия, в чийто мироглед
вече живее доверие в случващите се уроци.
Отношението към ставащото се променя
в благодарно и смирено приемащо. Случва се
сприятеляване с мъдростта, скрита в привидно тежките житейски уроци. Човек се
превръща в съзнателен творец на живота си.

Сила, слабост и психопатия
Всички хора на Земята са слаби. Когато
мислите, че сте най-силни, да знаете, че се намирате пред най-голямата опасност – това да
го имате като закон. Когато мислите, че сте
най-слаб, тогава имате най-голямото Божие
благоволение.
Положителни и отрицателни сили в
Природата, ООК, изд. Русе

Орлин Баев
Когато човек си мисли, че е силен, че
може, че знае, че има власт над себе си и другите, тогава е най-слаб. Тогава с психичните
движения на надута гордост, невротично затъмнява връзката с душата си или психопатно я прекъсва и се превръща в ходеща черупка,
бездушно зомби.
При психопатиите такава его–гордост се явява компенсация на дълбоки травми и страхове. Компенсация, изразяваща се
в това, че сянката окупира, завладява, залива и сякаш „изяжда” его структурата и моралните/нравствени (суперего) стремежи и
ориентири за смисъл и качество на живота.
Визирам основно нарцистичното, параноидно и социопатно личностови разстройства
(наричани преди време в психиатрията психопатии/характеропатии). Въпросното обсебване на сенчестата страна и настаняването й във вътрепсихичния и социален живот
на егото и личността присъства и при другите личностови разстройства, но при тези
трите – в особено поразяващ вид. Човек губи
Човека, прерязва връзката с душата си. Прави го поради: (1) дълбоки вътрешни травми,
(2) стремежа към преодоляването им, както
и (3) под влияние на внушенията на преобърнатата нравствена, социална и религиозна
ценностни системи в социума. По правило личностните разстройства рядко се срещат в
чист вид. По-често се преливат от едно към
друго, като едно е водещо, а други – „букетно” присъстващи. Поради дълбоки емоционални травми човек става параноичен, в стремежа към справяне с ужаса си се превръща в
нарцистично-социопатен иднивид, неспособен на вина, съчувствие, сърдечна емпатия и
истинска близост. Дълбоко в такъв откъснал
се от Същността си човек се е свило едно мъничко, ужасено детенце, мъничък треперещ
аз, дълбоко потиснат под външния стремеж
към социална сила и власт. Развива се властова психопатия. Култ към силата – муску-
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ли, интелект, власт, социален статус, пари,
вещи и имоти, влияние, контрол – огромна
гордост. Великият Учител казва: „...когато
си мислите, че сте най-силни, да знаете, че
се намирате пред най-голямата опасност!”.
При описваната психодинамика угрозата
вече е превърната в реален факт, човекът е
загубил ... себе си. Защото „...какво те ползва, ако имаш целия свят, а загубиш душата
си?”, пита юдейският пророк. Психопатът се
е превърнал в раково образувание в присъствието си в социалния организъм. Отвътре
празен, се стреми чрез външните власт, сила
и контрол да насити бездната от ужас и безсмислие извътре си. Уви, това е кауза пердута, което прави стремежа му към властта
на всяка цена, оправдаваща всяко средство за
постигането и поддържането си, ненаситна.
Като в криво, черно огледало загубените човешки добродетели се превръщат в изкривените им сенчести противополюси. Любовта
се превръща в похотливо прелюбодейство,
смирението и подвигът в името на светлината – в гордостта на безмерната алчност.
Безкористието на себеотречената, подвижническа жертва (Защото, който иска да спаси
душата си, ще я погуби...), носеща сливане с вечната Същност на Богоприсъствието, се превръща в тщеславен, незадоволим нарцисизъм,
искащ още и още признание и внимание. Когато
не бъдат получавани, психопатът прилича на
малко дете, което чрез бели и опакост все пак
получава липсващото му внимание. В бездушието си, когато е в социално властова позиция,
на принципа на проективната идентификация1,
повлича и масите в оскотялата си деградация.

Учене от погрешките
Прави погрешки и върви напред. За предпочитане е човек да се труди и работи, макар
и да прави погрешки, отколкото да не работи и
1 Проективна идентификация – проекция на собствени
психоналичности в другите и идентификацията им с
тях.
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да не греши. Който прави погрешки, може и да
ги изправя. Който мрази, може и да обича; който прави зло, може да прави и добро.
Беинса Дуно
При огромна част от психичните разстройства имаме един базов механизъм, с
който продължаваме да се сблъскваме и да се
учудваме от детерминираната му болестна
универсалност. Това е едно свръхжелание за
контрол, ред, чистота, справяне, максимализъм и перфекционизъм. Едно голямо ТРЯБВА.
Всичко ТРЯБВА да бъде „както аз си мисля, че
ТРЯБВА да бъде”. Ако не е такова, веднага се
задейства помитаща болезнена тревожност,
която при някои прераства в паника. Една невъзможност за приемане на нещата и живота
и на самия себе си несъвършени. Или по-скоро
неспособност да се види съвършенството в
несъвършенството, как всичко си е на мястото, но погледнато по-отвисоко.
Този характеров перфекционизъм, ригидно
свръхнапрягане на мисълта (болезнено напрегнато анализиране, често прерастващо в натрапчиво мислене), емоциите и тялото в едно
постоянно състояние на НАЩРЕК всъщност
се пораждат от по-дълбоки и трудно видими
от самия човек когниции. От една базова прекомерна ранимост, страх, вина и когнитивни
убеждения от сорта на „Този живот е по презумпция ужасно място, а хората са зли по природа!”, „Ако съм щастлив/а и спокоен/йна, ще се
проваля на всяка цена!”, „Не ти вярвам, защото
ще ме нараниш!”, „Не си вярвам, не вярвам на
тялото си – то непременно ще ме подведе и ще
се разболее от смъртоносна болест!”, „Не вярвам на чувствата си – те са проява на слабост
и са лъжливи винаги!”, „Не вярвам на душата си
и духа си!”, „Не мога да си позволя да обичам –
нито себе си, нито другите. Ако обичам, задължително ще бъда излъган/а и наранен/а жестоко!” и т.н. и т.н. и т.н. и т.н.
Ригидна компонента – независимо дали
като основна характерова структура или на
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по-външно ниво, като маска, свръхнапрегнато
усилие за контрол над емоциите, тялото си,
над другите, тоест перфекционизъм, садо-мазо емоционалността, която винаги го следва,
са само невротична ЗАЩИТА, защитни механизми в характера на човека от горните и
подобни на тях базови когнитивни убеждения
и емоционалност. При такъв психичен механизъм човек се центрира изцяло ментално, в
главата – аналитичната му мисъл се развива
силно, но се губи връзката между мозъка и тялото, между мозъка и емоциите, между когницията и дълбоката душевност, Любовта и
спонтанността, ДОВЕРИЕТО в мъдростта
на живота и СЕБЕ си.
Горният механизъм е буквално ключ
– в самата сърцевина на широк кръг от психопатологии е. Има го при всички тревожни
разстройства:
обсесивно-компулсивното,
паническото, фобиите, при генерализираната тревожност. Има го при хранителните и
психогенните сексуални разстройства. Има
го при конверзионните (хистерия) и соматоформните разстройства (хипохондрията).
Има го и при депресията, но там е в още позадълбочен вид, като жилото на агресията
вече е обърнато към себе си като автоагресия, мазохистична вина и пасивно бягащо отчаяние.
Огромният страх от провал кара човека
да си забрани възможността за провал и грешки. Последствието е, че той се свръхнапряга
при поемане на риск и отговорност. Защото
го е страх, че няма да се справи. Затова се
престарава, държи се свръхотговорно и авторитарно контролиращо. Или въобще бяга от
поемането на риск и трудност, на отговорност, за да не се провали, от което силно го
е страх.
В психотерапевтичния процес през ролеви игри, промяна на мисленето, поведенчески
експерименти, предизвикващи загуба на невротичния контрол дихателни практики и т.н.,
човек е учен да сваля уж защитния, свръхкон-
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тролиращ перфекционизъм и преобразува тревожните вярвания зад него. Специално място
в тази работа има медитацията – по фин и
естествен начин базисните програми биват
заливани с присъствието на духа, неутрализирани и преобразувани до спокойна мъдрост.
В този дух мисълта на Учителя е тотално психотерапевтична, защото засяга
именно този ключов когнитивен механизъм и
дава насоки за неутрализирането му.

Бог, Божествен живот, Жива
разумност и неслучайност
Под думата „Бог”, която в днешната епоха е изгубила значението си, ние разбираме Разумното начало, което е създало света, което
е дало условия на живота да се прояви, което
ръководи цялото човечество, което управлява
цялото битие. Тази Велика Разумност прониква цялото битие и действа отвън и отвътре.
Тя прониква и в човека. Каквото е светлината
за физическия свят, такова нещо е Великата
Разумност за целия Космос, за цялото битие.
И слепият, и онзи, на когото очите са отворени, се движат в тази светлина, но слепият не я
вижда, а вярва, че тя съществува. Онзи, на когото очите са отворени и вижда, живее съзнателно в нея. Който има отворени очи, той вижда промените, които стават в природата, но
не трябва да се заблуждава от тях. Той трябва
да знае, че в тези промени се изявява конечната
и безконечната цел на Великата Разумност. В
тези промени именно се вижда величието и красотата на Цялото. Когато се постигне крайната цел, всички неща в живота се оправдават.
Тогава неразбраните неща стават разбрани,
скърбите се превръщат в радост. Крайната
цел – това е съвършенство в живота. Съвършенството пък е въпрос на далечното бъдеще, вечен идеал, към който човешката душа се
стреми.
Беинса Дуно, „Новият ден”,
ООК „Вътрешният господар”, 1939 – 1940 г.
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Когато психотерапията се постави в
идеационния контекст на разбирането за живота като дълбоко разумен, синхронично свързан и единен, визията за преживявания когнитивно – афективен проблем се преобразува.
Човек вече не е жертва на обстоятелствата,
а ученик в школата на живота. Свободен творец, знаещ че няма злощастни случайности, а
трудността, през която преминава, е неслучаен и добър урок, случващ се чрез мъдростта на живота, но заявен чрез собствените му
мисли, чувства и дела. Такава една творческа
перспектива променя изцяло отношението
към тревожното, натрапливо, депресивно и
пр. състояние и представлява съществена
част от преобразуването му до любящ и пълнещ чашата на душевното ни сърце опит.
При някои характерови структури човекът се чувства сам, изоставен, безлюбно
лишен от вътрешен център. От такива характерови програми започват да експлодират панически атаки, ревностни пристъпи,
хистерично поведение. Единствено преживелищното осъзнаване на собствената и на
живота Божественост спомага разтапянето
ледовете на тези страхове и познанието, че в
дълбочината на потенциала никога не си бил
сам и необичан, напротив – ражда се съзнание за жива свързаност и единство със самата същност на всяко живо същество. А има
ли нежива природа въобще? Когато в процес
на когнитивно реструктуриране, молитвено
вдъхновение и съзерцателно себеразтваряне
за любовта на Живата природа – когато така
човек ресвърже (религаре, ресвързване – същността на религията) потопената в тяло себесъзнателност със съзнанието на Бога, дори
и по средата на Сахара да бъде, е невъзможно
да се чувства сам, самотен, безлюбен.
При други характерови наличности човекът гордо смята, че единствено от малкото
му, откъснато от Живота его зависи здравето, болестта, животът или смъртта му. Когато хипохондрично се вкопчи в свръхнапрегна-
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тия контрол, мислене и ритуално проверяване
на здравословното състояние, вече е налице
здравна тревожност. В годините практика на
психотерапия осъзнах, че всички методи тук
са резонни, но централното психотерапевтично случване, решаващо проблема, се явява възстановяването на връзката с Бога. Да, с Бога, с
вътрешната разумност, през която знаеш, че
„…и космите на главата ти са преброени…“.

Истинският човек
Има един свят, който вие не виждате.
Трябва да се отворят очите ви, за да го видите. Вие сте сянка на този свят. Вие, сенките,
трябва да вярвате, че има един Реален Свят,
от който произтичате. Вие сте само проекцията на Реалността. В човека има една вътрешна Светлина. Тя е Божественото Начало, което чака времето на своето пробуждане. Човек
е нещо повече от своя ум, сърце и воля. Те са
слуги на човешкия дух. Човек по произхода си, по
своето естество е нещо велико.
Ако обичате човека, ако вярвате в него,
а не в това, което външно се проявява, щяхте
да видите колко велико нещо е той. Вие казвате: „Човек е същество, което мисли”. Но той е
повече от това, което мисли. Човек не е нито в
мислите, нито в чувствата, нито в постъпките. Човекът е Божественото. Той крие в себе
си всички възможности за един Разумен Живот.
Каквото сте изгубили, ще го намерите. Кога?
Когато познаете, че Бог е вложил несметни богатства във вас. В човека има всички възможности да бъде художник, поет, учен и пр. Злото
в човека е на повърхността, то е нещо външно.
Божественото в човека е непобедимо. През каквито и изпитания да мине, в края на краищата
пак ще се върне в първоначалното си състояние.
Когато някой ви донесе скъпоценен камък, обвит в няколко обвивки и поставен в
кутия,първата работа, която ви предстои, е да
отворите кутията, да освободите камъка от
всички обвивки и след като го разгледате внимателно, да се произнесете за него. Скъпоцен-
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ният камък е Божественото в човека, което
трябва да освободите от обвивките.
Вярвайте в Божественото в себе си!
Единственото реално нещо в човека е Божественото. То е вечно и неизменно. Който иска да
се развива правилно, трябва да приеме съществуването на Божественото Начало в себе си
като аксиома. С неговото съдействие можете
да развиете дарбите и способностите си.
Вярвайте в Божественото във всички
хора. Върху този камък ще изградите своето
велико бъдеще. Човек може да се прояви в своята пълнота само като съзнае, че Бог живее едновременно в него и в неговите ближни. Не е ли
хубаво да виждате във всеки ваш ближен един
възвишен свят? Когато всеки човек се убеди, че
в другите живее Божественото, тогава между
хората ще има правилни отношения.
Изворът на Доброто,
Последни слова на Учителя,
Мърчаево, 1944 г.
Записал Словото: Боян Боев
Съставител: Борис Николов, Варна
©“Роял-77“, 1992
Животът на процеса, наречен човек,
може да бъде видян като психотерапия, като
лечение на душата му в посока синхрон с духа
му. Цялото земно съществуване представлява предметни уроци, поредица от бинарни
задачи по съвместяване на противоположностите (диалектика) от радост и страдание
(метафорично изразени като Дървото за познаване на доброто и злото). Затова това,
което наблюдаваме в психотерапията, спокойно може да бъде съотнесено аналогично
към коя да е житейска област и процес – защото психиката е в основата на всичко.
Когато в кабинета един резултатен психотерапевт помага на човека да си помогне, той
общува от собствената си позиция на Човек с
Човека пред себе си. Терапевтът, като всеки
друг човек, има слабости, греши, обикновен и
несъвършен човек е. В психотерапевтичната
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комуникация обаче се създава особено терапевтично пространство, медитативно присъствие, при което терапевтът застава зад малките си личностови и характерови диспозиции, в
ядрото на центъра си, на Човека, на сърдечния
си разум, през призмата на който чува, вижда,
разбира пациента си. Когато терапевтът, през
годините опит в молитва и медитация, умее
да съзерцава от позицията на Човека в себе си,
той задейства собствените си паметови механизми така, че да процесират подходящото
разбиране, информация, метод. Но умът в това
състояние на присъствие на Човека се явява
само изпълнител. Когато терапевтът общува
от позицията на истинната си Човешка природа, той вижда в пациента си преди всичко не
толкова и не само невротичната му психодинамика, а Човека в него. Получава се красиво терапевтично поле на присъствие на същинското, на
Божественото, което индуцира Божественото
и в пациента. В ординарната психотерапия разбирането за такова присъствие се изразява чрез
понятието за емпатия и огледални неврони.
В горните редове само загатваме някои от посланията на Учителя, придаващи
истински лечебен контекст на ефективната
психотерапия. Защото, за да бъде ефективна,
е нужно да лекува Човека. Учението на Всемирното Бяло Братство, дадено от Беинса
Дуно, представлява необозримо пространна
съкровищница, от която в бъдните дни, години, столетия и хилядолетия човечеството
има да черпи и ще черпи.

НЯКОИ КОНКРЕТНИ
МЕТОДОЛОГИЧНИ
ПОСОБИЯ, ДАДЕНИ ОТ
УЧИТЕЛЯ
Когнитивно реструктуриране
Не се страхувайте от състоянията, в
които изпадате. Дойде ли във вас известно
съмнение, запитайте се: „Защо се съмнявам?
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Защо не вярвам?“. Разглеждайте съмнението
научно – като един елемент с неговите свойства и с условията, при които се явява, и т.н.
Понякога казвате: „Това не мога да направя,
онова не мога да направя“. Запитайте се защо
не можете да направите тия неща. Обезсърчите се нещо – разгледайте обезсърчението научно, като друг елемент с неговите свойства: как
се е породило, причините за произхода му, колко време ще трае и т.н. Мислете върху всички
тия въпроси и си давайте правилни отговори.
Вие не мислите върху тях, но дойде ли едно от
тия състояния у вас, като не можете да си отговорите, казвате: „Такава е Волята Божия“.
Не, Волята Божия е ти да растеш, да мислиш,
да чувстваш и да действаш правилно, да вършиш това, което е добро, истинно и красиво –
в това седи Любовта. Казвам: като работите
така върху себе си, вие ще можете по този начин да си помагате взаимно един на друг. Мисли
ли всеки от вас правилно, ще може да си помагате взаимно. От вашата мисъл зависи дали
вие ще си помагате взаимно, или ще си противодействате. Това е с всички ученици от един и
същи клас. Насочвате ли мисълта си правилно,
пътят, по който вървите, ще се оправя и пътуването ви ще се улесни.
Беинса Дуно
Има съвременна школа в психотерапията, при това една от най-научно обоснованите и уважавани школи, рационално-емотивна психотерапия. Авторът й, Албърт
Елис, твърди, че емоционалните невротични
преживявания се дължат на липса на здрава
логична връзка с твърдата реалност. В психотерапията се работи за възстановяване
на тази връзка чрез осъзнаване и промяна на
вътрешния диалог така, че да съдържа здрава логика. Премахват се когнитивните изкривявания, осъзнават се и се променят дотогава несъзнавано случващите се защитни
механизми. Подобно, в невролингвистичното
програмиране съществува т.нар. мета модел,
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който по същество представлява премахване
на когнитивните грешки, вторична печалба и
т.н., примерно чрез Сократови въпроси/диалог. Виждаме, че тези методи съществуват
от римско и елинско време в Западния свят.
На Изток в индуизма и будизма има изключително силен акцент върху логиката в пътя на
обучение. Докато ученикът не докаже силна
способност за следване на логически връзки,
високо ниво на интелект и визия, не се допуска до медитативните стъпала на духовната си линия. Виждаме пряка и пълна аналогия
между думите на Учителя и съвременните
психологични методи.

Парадоксално намерение,
систематична десензитизация,
наводняване с прерамкиращо
отношение
В окултната наука се изискват от учениците няколко условия, сили. Най-първо ученикът
трябва да има не само силна воля, но и благородна, устойчива и разумна воля. Защо му е такава воля? Няма ли я, той не ще може правилно
да прояви силите, с които действа; има ли я,
всяка сила, която ще прояви, ще представлява
един чук, употребен разумно на своето място и
време. А вие знаете, че всеки чук може да произведе своя ефект само в една разумна и силна
ръка, иначе някой може да вземе този чук от ръката ти и с него да ти разбие главата. Чукът
или каква да е сила в ръката на слабия човек е
в негов ущърб. Ние виждаме това и в съвременната култура. Мнозина, на които умовете не
са приготвени, като добият малко знания, не
могат да ги използват и това знание вече е в
техен ущърб. Ето защо вие трябва да се стремите да разширявате съзнанието си и чрез него
да калите волята си – да бъде силна, устойчива
и разумна. Имате ли такава воля, вие ще я прилагате за изправяне на своите минали погрешки.
Всички имате погрешки, лични и наследствени,
които трябва да изправите. Някои от тия погрешки се виждат, някои не се виждат; някои се
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знаят, някои не се знаят. Вие трябва постоянно
да работите върху себе си с волята си, както
един скулптор постоянно работи върху своята
статуя, защото от тази работа зависи благото
на вашия живот. За да прекарате един разумен
живот на Земята, за да бъдете по възможност
щастливи, трябва да имате силна воля. Силна
воля пък е разумната воля.
Ще ме питате: „Как можем да уякчим
волята си?“. Ще ви дам един умствен начин за
уякчаване на волята. Например страх ви е от
мечка. За да се калите, не трябва да отидете в
гората, да ви срещне някоя мечка, че да изгубите и ума и дума, но ще си представите мислено,
че мечката иде у дома ви. Вие ще си представите, че я милвате по главата. При този опит
страхът, който се поражда естествено у вас,
започва постепенно да се възпитава.
После, направете друг опит. Страх ви е
от сиромашия. За да надделеете този страх,
представете си, че сте богат човек, че имате
на разположение десет милиона лева, замък,
къща, градина, но започвате постепенно да губите това-онова, докато станете последен
голтак, без пет пари в джоба. При това положение стремете се да бъдете спокойни между
хората, да не губите равновесие.
Ако не можете да правите тия опити,
тия маневри мислено в живота си, то като се
сблъскате с действителния живот, няма да издържите, ще се уплашите. Военните правят
такива маневри преди война, та като се отвори някоя война, да бъдат подготвени. Ето
защо и окултният ученик трябва да прави ред
маневри, за да кали волята си. Прави такива
умствени маневри срещу това, от което наймного те е страх!
Трети опит. Вие се гневите много. Как ще
въздействате върху този гняв? Ще си представите мислено, че дохожда някой у дома ви и ви
обижда. Вие сега ще се стараете да не се разгневите. Тия упражнения, тия маневри са много приятни. Вие ще ги правите, когато нямате
друга работа. След като сте учили днес два-три

Орлин Баев
часа и сте се уморили, ще изразходите двадесет
минути или половин час най-много за такова упражнение. След това ще се почувствате освежен, като че сте придобили нещо. Препоръчвам
тия упражнения на всички, защото те са много
ефикасни. И без това в живота ви ще се явят
много спънки и мъчнотии, а по този начин поне
ще ги посрещнете по-спокойно. С тия маневри
ще бъдете подготвени, та като дойдат тия случаи в живота ви, ще знаете как да постъпвате.
Четвърти опит. Да кажем, че ви е страх
от змия. Как ще премахнете този страх? Ще
намерите някъде една умряла змия и ще я хванете с ръка. Ще я подържите малко, ще я погладите, докато свикнете с нея. След това ще се
опитате да уловите някоя жива змия. По този
начин ще добиете известна опитност.
Въпрос: Ами ако ни ухапе?
Вие ще вземете един чатал, ще я натиснете с него по главата, ще я погладите по тялото и после ще я пуснете. Ще й кажете: „Аз
съм малко страхлива, искам да се каля в страха,
затова правя този опит“. Тъй ще каже ученичката, която иска да се калява, но същото ще
каже и ученикът – и той ще признае, че е страхлив. Този опит ще направите първо умствено,
защото, когато човек дойде до положителните
опити, трябва да бъде много внимателен, за да
не пострада. Змиите са много пъргави, затова
и човек трябва да бъде много сръчен, за да се запази от тях. Змиите са хитри, но не дотолкова,
колкото вие си мислите.
Тия упражнения, които ви давам, действат благотворно върху човека и служат за каляване на мисълта. Някои от вас се плашите
от паяк, други – от мишка, трети – от жаба,
и т.н. Правете тия маневри, за да надвиете
страха. Дойде ли ви някоя отрицателна мисъл,
правете тия упражнения.
Казвам: вие трябва да правите разлика
между вашето естество и вашето съзнание,
т.е. вашето Аз. В естеството на човека има
много неорганизирана материя, т.е. много сили,
управлението на които не зависи от вас. Има
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някои прояви, които са волеви и зависят от
вас; има обаче някои действия във вашия организъм, които не са волеви и не зависят от вас.
Как се наричат тия действия?
Отговор: Автономни.
Например биенето на сърцето не е волеви
акт. Та когато кажем, че можем да направим някои неща, подразбираме, че те са волеви действия, а когато кажем за някои неща, че не можем
да ги направим, подразбираме действия, които
не са волеви. Например, ако ви кажа да пренесете Витоша от едно място на друго или да прехвръкнете от Земята на Луната, тия неща са
невъзможни за вас. Но в даден случай има неща
възможни. При сегашните условия, когато говорим за воля, трябва да знаем, че има един кръг
на действия, които са възможни – значи те са
волеви движения, но има и един външен кръг на
действия, които засега са условни и не зависят
от нас – те не са волеви. Тъй щото, когато говорим за волеви действия, разбираме тия, които са
под контрола на нашата воля. А тия, които не са
волеви, са под контрола на чужда воля, под контрола на чужди същества, които седят по-високо от нас – и те от своя страна се подчиняват
на други същества. Ангелите например, които
седят по-високо от нас, разбират законите на
растителното царство, но не разбират живота
и законите на животинското царство. Един ангел не може да направи една коза например, това
изкуство владеят архангелите. Тъй щото всички същества имат свой район на действие според своята разумност и възможност. Разбира
се, дейността на ангелите във връзка с тази на
човека е по-обширна, но в сравнение с тази на повисши от тях Същества е ограничена. Следователно, като завладеем всички волеви действия,
всички сили, които са вложени в нашето естество, тогава ще пристъпим и към възможностите
на външния кръг. В окултната наука съществуват ред разумни методи за проява на волевата
сила у човека.
Направление на енергиите,
МОК, 4 януари 1925 г.
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Съвременната когнитивна наука рядко
ползва думата воля. Най-близкият еквивалент
е мотивация. А един по-разговорен термин – намерението, също резонира силно със смисловия
заряд на понятието воля. Ще ги употребяваме равнозначно, въпреки че волята е по-всеобхватно понятие. В масовата представа волята
е равна на някакво жестоко напъване. Дори при
представата за воля човек неволно притаява
дъха си, незабележимо пристяга корема и врата си, сякаш готов да тегли ярем. Воля обаче означава свобода, а свобода не може да има
там, където няма любов и мъдрост. Учителят говори в тази посока – за да прояви воля, а
не его инат, в здравото усилие е нужно да присъства мъдро разбиране и блага обич към промяната. Именно към промяната, тъй като в
живота застиналостта бързо се превръща в
заблатяването на деградацията, а развитието
изисква постоянно следване на здраво волево
усилие. Да, има усилие, но идващо от посоката на сърдечната мъдрост и благословено от
присъствието на любящия смисъл. Това именно усилие е основното, което води психотерапевтичния процес към следване и научаване на
житейските и характерови уроци, вложени в
невротичното състояние, върху което се работи. Мотивация! Липсва ли устойчиво присъстваща вътрешна мотивация, идваща от
решителното намерение за промяна, никакво
реално случване на терапевтичен резултат
не е възможно в стратегически устойчиви
времеви параметри. Външната мотивация и
вдъхновение, предавани и възпламенявани от
терапевта, служат единствено за разгаряне
на самостойната вътрешна мотивация, воля
за растеж и промяна в пациента. Тази същата вътрешно локализирана мотивация е тази,
която при присъствие на познание за учения
урок и подходяща посока и смирено обикване
на преживяваната трудност, е силата, която
придвижва зависимостта, тревожното, афективно или соматоформно разстройство до
здраво психосоматично функциониране.

Всемирно Бяло Братство – Психотерапия
Горните цитати от Учителя могат пряко да бъдат съотнесени към принципите на психотерапията. Въображаемият постепенен или
директно имплозивен сблъсък с най-страхуваните ситуации в когнитивната наука се наричат
съответно систематична десензитизация и излагане на стимули с превенция на отговор (наводняване). Ползва се принципът на парадоксалното намерение, добре описан в различни школи на
психотерапията – например в логотерапията
на Франкъл, както и в краткосрочните терапии
и поведенческата терапия. В началото се практикува въображаемо, във водена визуализация
(хипнотерапия, нлп), след което ин виво, в ролеви игри, психотеатър и поведенчески експерименти в реална среда. Извън главните похвати
Учителят говори и за промяна на отношението
от бягство (avoidance behavior) в смирено, любящо приемане на страхуваното. Принципът
и следващите от него многобройни хипнотични, медитативни, когнитивно поведенчески,
психотелесни и т.н. многобройни техники са
приложими както при работа с монофобии,
така и при тревожни разстройства, зависимости, гняв. При тревожните разстройства
след структуриран анализ на характеровите,
автобиографични заложености се установява,
че зад външните маладаптивно компенсаторни защитни механизми лежи тревожността на
характерови базисни вярвания. Във водена визуализация/транс, а впоследствие и в ролеви игри
и поведенчески експерименти, тези вярвания се
адресират чрез подходящо насочена работа по
досег с тях и преобразуването им до адаптивни
вярвания и афективна самоувереност.
При зависимостите винаги присъства
т.нар. орална компонента, характерово прилепване, идващо от базисни вярвания за липса
на автономност и липса на самостоятелно
справяне и самостойност. Тези вярвания продуцират тревожност, която често се облича
с тъга и още по-външен афективен слой от
псевдозащитен гняв. В основата отново лежи
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страхът и основните когнитивни принципи
за преработката му, към които и Учителят
и съвременната наука водят, важат с пълна
сила, макар и работата да е много по-изискваща и от двете страни (терапевт и пациент),
дълбока и по-продължителна от тази при
тревожните състояния.
Учителят споменава и справянето с маладаптивния гняв. Както споменахме, външният гняв често прикрива тъга, а на още
по-дълбоко психично ниво – страх. Работата
с него започва чрез осъзнаване на тревожно
наситените програми/убеждения зад него,
когнитивната им, а впоследствие визуална и
актуално поведенческа преработка.
Колко преки аналогии между съвременната резултатна психотерапия и думите на
Учителя могат да бъдат намерени в словото
му! А ги е казал още в зората на съвременната психотерапия, при това не като резултат
от обучение в психотерапия, а на база личен
опит и жива, извираща от допира му до безкрая мъдрост.
Ето някои методи, дадени от Учителя
Беинса Дуно, които психотерапията внедрява
директно в оригиналния им вид в полето на
психотерапията:
1) Работа със светлината – всеки цвят
е носител на определена вибрация, дължина на
вълната и има специфично въздействие върху
човешкия психо-физически организъм. Червеният цвят е носител на жизненост и енергия; оранжевият – на индивидуализиране и
самостоятелност; жълтият – на интелект,
логическа аналогова когниция, на здраво себезаявяване; зеленият е проводник на здраве
и богатство; синият – на духовност и вяра
във висшите идеали и космически порядък; виолетовото е цвят на чистата духовна мощ и
воля.
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Всеки цвят отговаря на определен енергиен център и телесни структури, а визуализацията му директно въздейства на тези
структури.
Един необозримо мощен и комплексен
метод за работа със светлината е „Заветът
на цветните лъчи”, комбиниращ работа със
светлината и подбрани от Беинса Дуно формули от Библията, въздействащи върху дезадаптивните психични модели, символично
казано като микроядрени взривове. „Заветът
на цветните лъчи” може да бъде сравнен с ледоразбивач, разчупващ негативните психични
комплекси с неимоверна сила – сила, въплътена в думите на формулите, идваща от недуалните сфери на битието.
2) Пост – лечебният пост е древен и необичайно ефективен метод за психо-физическо пречистване и хармонизиране. При практикуването му се лекува не само тялото,
но психиката се центрира около ядрото на
вътрешния си интегративен център, висшия
си Аз, като „тежките” и болезнени психични
комплекси, зависимости и невротични процеси естествено се откъсват и дезинтегрират,
освобождавайки жива психична енергия.
3) Психическо съответствие на телесните органи и системи и функционирането им.
Учителят Беинса Дуно говори много за
Любовта, Мъдростта и Истината, трите
качества на огъня: топлина, светлина и сила.
Учителят разделя условно тялото на три
зони: глава – Мъдрост, светлина; Сърце и бели
дробове – Любов, радост, топлина; Стомах
(от диафрагмата до половите органи) – Истина, Свобода, воля, сила, живот.
Учителят говори за психичните функции или дисфункции на всеки физически орган и
система, които практически определят здравословното или болестното им състояние.
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4) Дихателни похвати – Учителят Беинса Дуно дава множество дихателни упражнения, съобразени с психическата и физическата
конструкция на европееца, като подчертава
тясната връзка между когнитивния и афективен живот на индивида и дишането и огромния лечебен потенциал на съзнателно изпълняваните дихателни методи.
5) Молитви, формули, утвърждения – молитвата е извечен метод за връзка на човешката личност с целокупността на космическия
живот, висшите сфери на битието, със собствения вътрешен център – висше Аз, Селф.
Лечебната психотерапевтична стойност на
искрената, съзнателна и качествено преживявана молитва е поразителен. Удивително е
невежеството на съвременната наука, която с
лека ръка отхвърля всичко, което не успява да
обеме с примитивните си пособия и разбиране.
В този контекст скромното ни мнение е, че
е време в полето на действената психотерапия да бъде въведен този универсален древен,
съвременен и вечен метод. Виждането ни по
въпроса е, че дадените молитви, формули и утвърждения трябва да бъдат оставени непроменени в настоящия им вид и използвани в такъв
вид при работа с хора, споделящи изначалните
им принципи. Доколкото обаче е нужно известно „приобщаване” на религиозния език и понятия към научната психология и психотерапия,
запълване на процепа между съвременната психология и древната психология на религията,
както и поради нуждата от приспособяването
на словото в достъпен за широк кръг клиенти
вид, смятам за удачно успоредно с използването на молитвите в оригиналния им вид и тяхното транслиране в психологически стил, концепти и терминология. В психотерапията при
работата с конкретен пациент терапевтът
създава персонално насочена структура на терапевтична молитва, вплитаща лекуваните
когнитивните механизми и преобразуването
им до здрави такива.

Всемирно Бяло Братство – Психотерапия
6) Паневритмия – танцът на космическия ритъм с бавния си отмерен темп, танцуван сред природата, прилича донякъде на
източната медитативна гимнастика тай чи.
Също се практикува осъзнаване на психоенергетичните движения в тялото, връзката със
Земята и Небето. С напредването на упражненията фокусът се прехвърля във висшето
медитативно осъзнаване на единството на
живота. За разлика от източната медитативна гимнастика тай чи, паневритмията
се играе по двойки: мъж – жена в групов кръг,
което увеличава заряда й многократно. Терапевтичната и психо-профилактична сила на
паневритмията е оценявана все по-силно. Понастоящем динамичната медитация на този
свещен танц се практикува в повече от 30
държави по света.

Добро и зло, видени през
диалектиката на целостта.
Духовната присадка
На добрите хора много по-често, отколкото на другите, им се случват беди и нещастия. Нима не е така? Това е отдавна наблюдаван
факт, присъстващ като познание в народната
мъдрост, но и в законите на Живота. Светът е
бинарен – единица и нула, мъж и жена, ден и нощ,
доброто и неговата сянка, злото. Това е балансът на този свят. Когато се увеличи доброто в
света, автоматично се увеличава и злото. Това
звучи като парадокс, но е факт. Когато обаче
и злото е много силно, точно толкова силно е и
доброто. Това наблюдаваме сега в очевидно деградиращата социалност на глобуса ни. Злото
е огромно, но и доброто е така светло и силно,
както едва ли е било някога в еоните на развитие, дори и в предходни периоди – Атлантида,
Лемурия, Хиперборея...
Сега злото е не някакво стихийно, а осъзнато зло; това е неговият най-деструктивен
вариант. Но и доброто е така мощно, както
никога. Освен в световен мащаб, играта до-
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бро – зло се случва в индивидуалната психодинамика на всеки човек. Когато, поради опити за компенсация на травми и под силната
социална сугестия, някой оформи психиката
си в социопатна посока, е избрал злото. Когато човек избере справяне със собствените си
болки и житейски трудности с помощта на
човещината си, тогава е избрал доброто.
В този свят, какъвто е сега, психопатията, и по-специално социопатията, буквално
се култивира. Примитивните, натрапени от
едно глобално болно общество цели, свързани с елементарен материализъм, с илюзията
„аз и мое” на крайния, откъснат от законите
на Живота индивидуализъм, с чудовищните
престъпления на компенсиращата ужаса на
бездушието властова невроза и психоза оправдават всички кошмарни средства за постигането им. Мнозина в този свят правят този
избор – сугестии в тази посока са навсякъде
в медиите, в самия начин на функциониране
на икономическата система, в култа към силата и т.н. По-малко, но по-качествени хора
правят другия избор – на човещината, на живата връзка с Бога и следване на законите на
Битието (Дхарма) в живота си. Защо обаче
по правило животите им са наситени с много
перипетии, злополуки, трудности? Защото,
както казахме, когато се увеличи доброто, се
увеличава и другото в живота на човека, на
всяка цена стремящ се към светлината, но
изтласкващ и борещ се с тъмнината в себе
си. Ако даден човек е добър, но не познава злото, тоест сенчестата си страна, колкото
е по-добър, толкова повече тази сянка ще се
стоварва върху му – чрез невротизиране, но
и през обективни социални и битови неудачи.
Защото е „хоризонтално” добър, част от дихотомията добро – зло. Когато обаче осъзнае
и прегърне и престъпника и убиеца, и мутрата и лъжеца и т.н. в себе си осъзнато, с любов
и приемане, тогава положението се променя.
Не че става лош, напротив.
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Тук идва ред на метафората с ботаническата присадка, давана от Учителя Беинса
Дуно. Когато едно плодно дръвче се присади
върху дива подложка, върху диво дръвче, то
става здраво, не боледува, силно и жилаво е.
Соковете на дивачката под него са могъщи,
но сега служат за образуването на красиви
цветове и сочни плодове. Същото е в човека.
Когато осъзнае и прегърне злото в себе си, то
не изчезва, но подхранва със соковете си доброто в него. Това обаче вече е едно различно по качеството си добро - добра светлина,
която сянка не хвърля – пораснала, обхванала
и противоположността си. Така човек надхвърля махалото на двойствеността.
На по-високо ниво вече няма добро и зло,
а само плюс и минус, слети в единство. Няма
борба между противоположностите (каквато има на „хоризонтално” ниво), но има сливане, въздигането им до нещо трето, до цялостност. Когато човек така познава себе си,
с обхващане и приемане и на злото, с прихва-
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щане на соковете му, тогава нивото на съзнание е съвсем различно. Иначе, когато е просто
добър, но отвръща глава от злото, винаги има
борба, отричане на злото, било то в собствената му сянка или в света, което неизменно
го стоварва преживелищно в живота му.
Великият Учител Беинса Дуно говори
колкото метафорично, толкова и директно
описателно, за трите братства – Бялото,
черното и третото. Това трето братство
си служи с методите и на двете, поляризира,
за да създаде енергиен заряд. Всички езотерични, вътрешни духовни учения тласкат човека
към обхващане на бинарността от една трета, по-висока перспектива, не на борба между противоположностите, а сливане помежду
им. Не ядрен разпад, а ядрен синтез, въздигане
над и обхващане. Това може в известна степен
да бъде осмислено чисто интелектуално, но
истинното разбиране идва през преживелищното осъзнаване.

ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ,
ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И ЕЗОТЕРИКАТА – II

ГРАДАЦИЯТА СТРЕМЕЖ – ЧУВСТВО – СИЛА –
ПРИНЦИП КАТО ВЪЗМОЖНО СВЪРЗВАНЕ НА
ВСЕКИДНЕВИЕТО И ДУХОВНОСТТА
Илиян Желязков

ГРАДАЦИЯТА СТРЕМЕЖ – ЧУВСТВО – СИЛА – ПРИНЦИП
КАТО ВЪЗМОЖНО СВЪРЗВАНЕ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО И
ДУХОВНОСТТА
Илиян Желязков

Е

дни от най-добре познатите и
ценени беседи на Учителя Петър
Дънов са трите беседи, озаглавени съответно Любовта, Вярата и Надеждата.
Хронологически първата е била Надеждата,
държана в Русе на 16 януари 1920 г. Другите
две от тази поредица са неделни и са от около една година по-късно1. Още същата година
трите беседи са били обединени в самостоятелна поредица, озаглавена Трите основи на
живота2. Това показва, че веднага е било усетено тяхното значение, както и структурната връзка помежду им, за да бъдат публикувани като самостоятелна книга. По-нататък
идеите от тези три беседи са били често разглеждани и анализирани в следващи публикации
за Учението, включително например в съставения от Георги Радев сборник Учителят говори3 (1939 г.) или книгата Учителят4 (1947 г.).
В трите беседи Любовта, Вярата и
Надеждата са разгледани съответно като
стремеж (който действа в сърцето), чувство (което действа в душата), сила (която
действа в ума) и принцип (който действа в
духа). В същото време темата за стремежа
1 Беседата Любовта е държана на 27 февруари 1921 г.,
Вярата – една седмица по-късно, на 6 март 1921 г.
2 Трите основи на живота, София, Печатница на книгоиздателство „Слово“, 1921 г. Второто и третото
издание са съответно от 1947 г. и 1996 г.
3 Беинса Дуно, Учителят говори, Печатница „Житно
зърно“, Второ издание, Изгрев, София, стр. 27
4 Д-р Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов, Учителят, печатница „Изгрев“, София, 1947 г., стр. 195-202

(или желанието) присъства много в съвременната философия и етика, където той се разглежда като една от важните отличителни
черти на човека. Следващите три стъпала –
чувството, силата и принципът – водят към
красивото, възвишеното и универсалното по
един много разбираем начин, доколкото между тези прояви има нещо общо. В настоящия
доклад е направен опит да се открои тяхното
актуално значение за съвременността и за бъдещето.

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИТЕ
СТРЕМЕЖИ
В първата от разглежданите три беседи Учителя дава една задача, която може да се
реши със система от две уравнения с две неизвестни. И когато възниква въпросът: „С тези
ли хиксове ще се занимаваме сега?“, той отговаря: „Ами че всеки от вас е един голям X“. Тази
шега, освен всичко друго, би моглa да се изтълкува и като свързана с въпроса какво представлява човешкото съзнание и какво е отношението
между тялото и съзнанието. Някои философи,
например Платон, поддържат дуалистични възгледи – че човешкото тяло и душа са субстанциално различни. Други философи имат монистични възгледи за единство между тялото и
съзнанието – например Парменид, или в по-ново
време Спиноза, при който единството между
тялото и душата съответства на единство
между Бога и Природата. Тези философски позиции се проявяват и в днешно време в рамките
на науката – във връзка със споровете за и против редукцията на проявите на съзнанието до
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детерминистични по своя характер процеси в
мозъка. Любопитно е, че има и трето направление – на съчетаване на екзистенциален монизъм с методологичен дуализъм, което например
се поддържа от френския философ от края на
20. век Робер Мизрахи. В своя труд Значението
на етиката5 той посочва, че макар и човешкото съществуване да е единно, методите за неговото познание са два – от една страна науки
като биологията и медицината, които проучват явления, характеризиращи се с известен детерминизъм, и от друга – феноменологичното
проучване на човешкото съзнание, при което се
разглежда пораждането на една нова и специфична активност – проявлението на свободен
субект, с всичката спонтанност на неговите действия и желания които „отиват отвъд
тялото, в един символичен порядък на ценности
и смисъл“6. Или, както това много картинно е
описано от Пиер Тейяр дьо Шарден: „За да мислиш, трябва да се храниш… Но, от друга страна,
колко различни мисли от едно и също парче хляб!
Подобно на буквите на азбуката, с които може
да бъде изписан както несвързан текст, така и
най-красивата поема, която някога е била чувана,
едни и същи калории изглеждат колкото неутрални, толкова и необходими за духовните ценности,
които хранят“7.
В известен смисъл би могло дори да се
твърди, че способността на човека да има
желания и стремежи, да ги осмисля и да ги постига, е негова основна отличителна черта.
Вярно, напоследък се появиха някои литературни творби и филми, в които се говори за
желания и стремежи на компютри или роботи. Но при съвременната степен на развитие
на науката – както в областта на изкуствения интелект, така и на изследванията на
5 Robert Misrahi, La signification de l’éthique, Synthélabo,
Collection Les empêcheurs de penser en ronde, 1995,
стр. 31
6 Пак там, стр. 27
7 Pierre Teilhard de Chardin, Le Phénomène humain,
Editions du Seuil, Paris, 1956, стр. 32
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човешкия мозък, такива творби си остават
(засега) в областта на фантастиката.
Всъщност подобна двойственост на
методите на проучване съществува и като
характерно различие между точните науки
и духовните практики. От една страна, в
точните науки целта е съответният експеримент или логическо разсъждение да бъдат
максимално изчистени от субективизъм и да
могат да бъдат възпроизвеждани. При духовната практика също има опити и разсъждения, като те могат да тръгват от достъпна за всички рационалност, но в определени
твърдения се стига и до областта на трансцендентното, до състояния, които Ясперс
описва като пълно отъждествяване на субект
и обект8, но които са лични и не винаги и изцяло могат да бъдат пряко споделени. Вероятно това е една от причините много духовни
учители да казват, че описват път, който самият ученик трябва да измине. Някои автори
дори предлагат в такива случаи на навлизане в
областта на трансцендентното да се използва критерий за логическа достоверност9.
Именно тази трудност е едно от обясненията за подхода, възприет в трите беседи. Защото Учителя тръгва от преживяване,
изпитвано от почти всички хора (Любовта
като стремеж), т.е. от нещо, което всеки от
нас познава по конкретен начин, за да стигне
до понятия, които мнозинството от нас възприема като абстрактни – например Любовта
към цялото човечество. За да получим някаква представа за това абстрактно за нас състояние, бихме могли да се опитаме да си представим преживяванията на гениални хора, за
които се знае, че са изпитвали такава Любов
– например Шилер или Бетовен при сътворяването на текста и на музиката на Одата на
8 Карл Ясперс, Въведение във философията, Издателство „Гал-Ико“, София, 1994 г., стр. 24
9 Karel Werner, Rationality and Early Buddhist Teachings,
International Journal of Buddhist Thought & Culture,
February 2007, Vol.8, стр. 7-18.

Градацията стремеж – чувство – сила – принцип
радостта – но то все още би било нещо като
опит за съпреживяване. За да можем да имаме
представа какво би било това преживяване
като нещо конкретно, в разглежданите беседи
се тръгва от Любовта като стремеж, която
действително познаваме конкретно и която
все пак е свързана със следващите стадии на
Любовта. Нейната достъпност е ясно изтъкната още в началото на първата от трите беседи: „Любовта е достъпна за всички същества,
няма органично същество, няма жива материя в
света, която по един или друг начин да не е тясно свързана с Любовта и да не се влияе от нея“.10
Посочени са, разбира се, и разликите между
стъпалата, но и общото между тях.

СТРУКТУРАТА СТРЕМЕЖ
– ЧУВСТВО – СИЛА –
ПРИНЦИП В ЛЮБОВТА,
ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Как Учителя характеризира Любовта
като стремеж, чувство, сила и принцип?
Преди всичко, той ги нарича четири гледища или също проявления на Любовта, която
е нещо единно. По-нататък ги нарича също
стадии или степени на развитие на Любовта.
В книгата Учителят са наречени стъпалата
на Любовта11.
Любовта като стремеж в сърцето е описана като позната на почти всички хора, или,
както шеговито е казано: „Там всички сте герои,
признавам ви правото“12. Свързана е с магнетично привличане между влюбените. Това е Любовта, която води до създаване на семейство.
10 Учителя Петър Дънов, Любовта, Сила и живот –
том 4, Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателство „Бяло Братство“, София, 2010 г., стр. 754
11 Д-р Методи Константинов, Боян Боев, Мария
Тодорова, Борис Николов, Учителя, издателство
Бяло Братство, София, 1947 г., стр. 195-202
12 Учителя Петър Дънов, Любовта, Сила и живот – том
4, Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателство
„Бяло Братство“, София, 2010 г., стр. 761

Илиян Желязков

Любовта като чувство в душата се характеризира с висока степен на чистота и
безкористност – като чувство, което би съществувало при много близки приятелски или
братски отношения. И за разлика от стремежа интензивността на чувството не отслабва с времето.
Съществуват и проявления на Любов
към по-големи групи хора – например към дадено общество или движение, към Отечеството, дори и към цялото човечество. Но тук
като че ли при повечето хора конкретното се
смесва с абстрактното – защото всеки от нас
е чувал, че Любовта към цялото човечество
е нещо възвишено и ценно, но може ли всеки да
каже, че я изпитва със същата интензивност
като Любовта като стремеж или Любовта
като чувство? По този въпрос Учителя казва: „Любовта като сила се проявява само в светиите, в Христа, в хора, които са готови да
защитават една Божествена кауза“.13 Т.е. има
хора, при които Любовта като сила е реално
конкретно изживяване, не е само абстракция.
Още по-голяма степен на универсалност
има при Любовта като принцип, която се
проявява в Духа, т.е. в Божествения свят, и
обхваща цялата Вселена. И отново се изтъква, че универсалността не означава отвлеченост: „Любовта не е нещо отвлечено, а нещо
реално – тя има форма, съдържание и смисъл.
Който познава Любовта, ще познае и света –
ние познаваме света чрез Любовта. Където
има Любов, има и Живот, има движение – в нея
всичко започва да живее, а където няма Любов,
не може да има Живот. И когато е казано, че
Бог е Любов, с това се определя, че ако има Любов, ще има проявление на Бога“.14
По този начин е описан един път към Възвишеното, който започва от достъпна за всеки
човек опитност и минава през нейното усъвършенстване и все по-голямо разширение. В съ13 Пак там, стр. 755
14 Пак там, стр. 757
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щото време, като се сравняват стремежът,
чувството и силата на Любовта, присъства напомнянето: „Те са различни положения, няма какво да се лъжем… Когато у теб дойде силата на
Любовта, в ума и мислите ти ще настане яснота;
имаш ли Любовта на чувствата, ако си тъжен,
веднага ще станеш благ и радостен, ще бъдеш готов на всички жертви; ако при теб дойде човек, у
когото има стремежа на Любовта, той ще те направи активен“.15 Но така описаното различие
е по-скоро между различни прояви на Любовта,
а не в нейния принцип – за да даде представа за
цялата комплексност на разглеждания въпрос,
Учителя е казал също: „Помнете: Любовта е
една и неделима, тя е велика идея, велик импулс. В
тая Любов се крие всичко – и братство, и свобода,
и знание, и мъдрост, и култура, и цивилизация“.16
Това изтъкване на реалния, а не отвлечен
характер на Любовта, дори и когато тя е с универсална насоченост, има актуално значение за
нашето време, тъй като в момента все по-силна е тенденцията да се търси конкретност, а
не абстрактност в морално-етичен план. Защото, както например поддържа цитираният
по-горе философ Робер Мизрахи, абстрактното
разглеждане на морални ценности, като например Всеобщото Добро, Съвършенството, във
връзка с конкретни житейски проблеми може
да доведе до произволни решения (свързани с
власт, страсти или насилие), които дори да водят (неволно или манипулативно) до опасни митове, съществували съвсем доскоро – например
за диктатурата на пролетариата или за висшата раса, или за избрания народ и т.н.17 А в наше
време с развитието на науката и увеличението
на човешките възможности все повече се появява необходимост от конкретно осъзнато
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етично измерение на човешката дейност. Без
такова етично измерение едва ли е възможно
да се решат някои общочовешки въпроси – например за разоръжаването и ограничаването на
военните конфликти, неизползването на ядрено
оръжие, ограничаване на глобалното затопляне,
устойчивото развитие, етичните проблеми
във връзка с новите възможности в областта
на медицината, генетиката и молекулярната
биология и т.н. Това дава основание на автори
като Мизрахи да предпочитат конретната
етика или свързаната с определени професии
деонтология (например медицинска, търговска, юридическа етика) пред постановките на
абстрактния морал. И от такава съвременна
гледна точка е много интересно да се отбележи,
че Учителя е намерил начин да съчетае конкретния (а не абстрактен или отвлечен) характер на
етичните принципи със запазване на връзката с
една универсалност, т.е. постигнал е съчетание
между конкретност и универсалност, и то чрез
силата на Любовта. В съзвучие с това е и една
мисъл на Тейяр дьо Шарден в негово писмо от
1934 г.: „…когато Човек най-после намери начин
да регулира и използва огромните ресурси на своето сърце, това ще бъде в неговата история като
второ откриване на огъня“.18
Също като при Любовта, четворната
структура: стремеж – чувство – сила – принцип е разгледана и в следващите две беседи –
за Вярата и Надеждата, които по един поетично-образен начин са наречени „двете крила
на Любовта“ и „ръце на Душата“19.
Без да преразказваме целите беседи (които сами по себе си са по-интересни от всеки
преразказ), бихме искали да отбележим няколко принципни въпроса, имащи отношение към
подхода на Учителя като цяло.

15 Пак там, стр. 757
16 Учителя Петър Дънов, Нито тържик, Сила и живот
– том 4, Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателство „Бяло Братство“, София, 2010 г., стр. 187

18 Pierre Teilhard de Chardin, Letters to Two Friends 19261952, The Fontana Library of Theology and Philosophy,
1972, стр. 81

17 Robert Misrahi, La signification de l’éthique, Synthélabo,
Collection Les empêcheurs de penser en ronde, 1995,
стр. 45

19 Петър Дънов, Трите основи на живота, Печатница
на Книгоиздателство „Слово“, София, 1921 г., стр.
54
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Преди всичко на няколко места е отбелязано, че „Вярата произтича от Любовта“20.
И наистина, след като обичащият човек
може да съзре невидими за обикновения поглед
качества, да види Възвишеното в любимото
същество или обект, какво по-естествено би
имало от вярата, че тази Възвишеност има
или ще има свое проявление във времето?
Втора характерна особеност: още в
третото изречение на беседата за Вярата е
направено рязко разграничение между Вяра и
вярване. И различието е, че: „Във Вярата не
може да има никакви противоречия, тя изключва всяко съмнение“.21 Откъде идва такава сигурност? Наред с другите основания също и
от опити: „И там идва Вярата – всяка мисъл
и всяка наука трябва да се проверява на опит и
нищо да не се взема на доверие“.22
Трета важна мисъл: „За човека, който
има Вяра, всичко в света е постижимо“.23 Разбира се, след съответна подготовка и необходимото за нея време – например едно първолаче може да решава интеграли, но след като
стигне до университета.
И още едно съществено положение:
„По какво се отличава човек с Вяра от другите, у които няма Вяра? По това дали има в
него страх – във Вярата страх няма“24 (тази
мисъл силно напомня за девиза на Младежкия клас).
Що се отнася до Надеждата, тя е свързана с постигането на непосредствени резултати – т.е. тя се отнася за неща, които могат
20 Например в: Учителя Петър Дънов, Любовта, Сила
и живот – том 4, Издателство „Захарий Стоянов“
и Издателство „Бяло Братство“, София, 2010 г.,
стр. 762
21 Учителя Петър Дънов, Вярата, Сила и живот – том
4, Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателство
„Бяло Братство“, София, 2010 г., стр. 770
22 Пак там, стр. 780
23 Пак там, стр. 773
24 Пак там, стр. 781
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да станат, а могат и да не станат. И действително – ако всичко, на което човек се надява, можеше да се изпълни автоматично, то
тогава не би имало нужда от Надежда. При все
това Надеждата също може да се разглежда и
като стремеж, и като чувство, и като сила, и
като принцип. Разбира се, трудно е човек да си
представи универсална надежда при положение,
че реализирането на съответните резултати
не е сигурно. Още повече ако става въпрос за
генерални неща, например съдбата на Вселената или бъдещето на Човечеството. По тези
въпроси научните възгледи в наше време не са
категорични и са в процес на развитие.
Като се говори за Надеждата, често се
имат предвид близки, непосредствени резултати. Случва се, разбира се, резултатите на
Надеждата да се появят и в по-дългосрочен
план. Понякога човек дори не доживява на физическото поле осъществяването на надеждите си. Не се ли случи така с няколко български писатели, които останаха верни на
своите убеждения през периода на цензура
и така и не дочакаха да видят публикувани
своите творби и техния впечатляващ успех?
Ако все пак те някак са видели този бъдещ
успех, то е било с очите на Надеждата. Също
Апостол Павел – нали негов стих от Първото
послание до Коринтяните стои в началото на
трите беседи: „А сега остават тези трите:
Вяра, Надежда, Любов, но най-голяма от тях е
Любовта“ (другият стих: „Бог е любов“ е от
Първото послание на Йоан). Нали приживе резултатите от дейността на Апостол Павел
не са били съвсем отчетливи? По-скоро е изглеждало, че е претърпял неуспех. И все пак
след време именно неговите идеи за включване в раннохристиянските общности и на такива последователи на Христос, които не са
били приели юдаизма, са послужили за основа
на християнството.
При всички случаи Надеждата дава сила
на човек да работи за своите цели дори и
при ситуации, които на пръв поглед изглеж-
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дат безнадеждни. T.e. тя е в граничното поле
между способностите на човека и несигурността на очаквания резултат. Затова и
има смисъл да се прилага една педагогика на
Надеждата – както е наречена от Пол Рикьор25. Освен това Надеждата е източник
на сила за постигането на желаните резултати: „Ние трябва да схващаме надеждата
като принцип, понеже той е необходим при сегашните условия на живота… Щом Любовта
съществува между хората, и Бог съществува,
защото Любовта изтича от Бога. Щом Любовта изтича от Бога, Вярата възниква, а Вярата е носителка на Живота. Без Вяра Божественият Живот не може да се проектира тук,
на Земята, следователно тя е нишка, принцип,
който развива разумния, съзнателния Живот.
Съзнателният Живот никога не може да се
развива без Вяра. Тя е застъпена у всички хора
по един или друг начин. Надеждата пък реализира този Живот. Тя е сила, която дава форми
на нещата“.26

ПОДХОДЪТ В БЕСЕДИТЕ И
ДВЕ НЕГОВИ ХАРАКТЕРНИ
ОСОБЕНОСТИ
При направеното в предния раздел разглеждане на трите беседи се открояват две
характерни особености на използвания в тях
подход:
zz

Стремеж към достигане до максимална
степен на универсалност, но без да се губи
конкретността (което се вижда например от факта, че при движението от
любовта като стремеж към любовта
като принцип универсалността се увеличава, но без да се отива към абстрактност или отвлеченост); и

25 Paul Ricoeur, Antropologie philosophique, стр. 18 и 419
26 Петър Дънов, Трите основи на живота, Печатница
на Книгоиздателство „Слово“, София, 1921 г., стр.
55
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Включване едновременно и на духовни, и
на философски, и на научни съображения
при разглеждането на даден въпрос (нещо,
което в нашето време започва да става
модерно с организирането на форуми за
диалог между науката и религията).

Като че ли тези характерни особености
на подхода на Учителя са една от причините
за факта, че неговите беседи не оставят никого безразличен – може, наистина, да предизвикват най-различни видове отклик, но безразличието не е между тях.
Интересно би било да се направи опит да
се приложи подобен подход по отношение на
някой конкретен пример, свързан с актуален
въпрос – да речем изменението на климата.
Какви биха били различните научни, философски и духовни съображения?
Може би е добре първо да се започне с историята на въпроса и с научните проучвания
на парниковия ефект. Този ефект е констатиран опитно от швейцарския учен и голям планинар Орас Бенедикт дьо Сосюр. Около 1780 г.
той е конструирал уред, напомнящ днешните
топлинни слънчеви колектори, и е правил с него
измервания на различни височини в Алпите. Неговите опити са анализирани от Жозеф Фурие
(в 1824 г.), дал идеята, че земната атмосфера
също има парников ефект. По-нататък в 1861
г. ирландският физик Джон Тиндал определя
кои са газовете в земната атмосфера, на които се дължи най-голямата част от парниковия
ефект – водната пара и въглеродния диоксид.
И накрая в 1896 г. шведският химик Сванте
Арениус определя количествено ролята на въглеродния диоксид в парниковия ефект. А около
100 години след Сванте Арениус, в 1996 г., човечеството прави първата стъпка за контролиране на своето въздействие върху климата с
подписването на Рамковата конвенция на ООН
по изменението на климата. Нататък историята е добре известна.
В какво се състои парниковият ефект?
До земната повърхност достига светлина от
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Слънцето – главно във видимата част на спектъра. От своя страна, земната повърхност излъчва, но предимно в инфрачервената част от
спектъра и атмосферата (подобно на стъклото на парник) връща част от това излъчване
обратно. Поради това средната температура
на земната повърхност е около +15 °С, при все
че от Космоса Земята се вижда като тяло, излъчващо с температура -18 °С.
Човешката намеса в този механизъм започва с промишлената революция и се изразява в емисията в атмосферата на големи количества СО2 и други парникови газове в едни
наистина глобални по своя мащаб количества
(специално емисиите на СО2 са около 35 милиарда тона годишно, по данни за 2012 г.27). От
1957 г. насам се правят и системни измервания на количеството на СО2 в земната атмосфера. Тези измервания показват, че около половината от тези допълнителни количества
CO2 в атмосферата се поглъщат от растенията при фотосинтезата. Другата половина
от тях обаче остават в атмосферата и така
постепенно количеството на СО2 във въздуха
(а значи и парниковият ефект) се увеличава.
Дотук от научна гледна точка всичко изглежда ясно. Но стигне ли се до предвиждане
на климата във всяка една точка от земната
повърхност, математическите модели стават толкова сложни, че за тяхното изчисление се използват най-големите съществуващи
суперкомпютри – и въпреки това за периоди
от над десетина дни метеорологичните прогнози остават несигурни. Според някои автори дори може би е принципно невъзможно да се
направи точно моделиране на климата – поради засилването на случайно възникващи малки
явления, т. нар. „ефект на пеперудата“. От
една страна, може би е възможно въздействието на емисиите на парникови газове да бъде
27 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency,
Trends in Global CO2 emissions – 2013 report, стр.
4, http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/pbl-2013trends-in-global-co2-emissions-2013-report-1148.pdf
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компенсирано от различни природни механизми на затихване на измененията (свързани с
такива фактори са например фотосинтезата
на растенията, разтварянето на повече СО2
във водата в океаните при нейното затопляне, измененията в отразяващия ефект на атмосферата и на земната повърхност и т.н.).
От друга страна, има и опасност да се задействат механизми на засилване на измененията (например във връзка с наблюдаващото се
затопляне на метановите хидрати, намиращи се на морското дъно, особено покрай брега
на Северния ледовит океан).
Така по някои от въпросите (механизма
на парниковия ефект, увеличението на СО2 в
земната атмосфера) науката дава категорични отговори. По други въпроси (например за
количествено прогнозиране на изменението на
климата) се правят приблизителни оценки въз
основа на досегашните изменения. И тук вече
след научните съображения се появява и едно
философско съображение, което в наши дни има
силата и на юридическа норма – така нареченият принцип на предпазливостта: когато не
се знае точно доколко даден риск е реален или
не, следва да се приеме, че рискът наистина
съществува, и да се вземат необходимите
предпазни мерки. Но във връзка с климата
тези мерки са много скъпи и засягат големи
стопански интереси – и във връзка с конвенционалните технологии, а напоследък вече и
в обратната посока – във връзка с технологиите, намаляващи емисиите. Така стигаме
до разглеждане от една по-универсална гледна
точка – т.е. да изхождаме от интересите не
само на отделни групи хора и отделни народи,
а от интересите на цялото човечество. При
това увеличението на универсалността не е за
сметка на загуба на конкретност – доколкото рискът от изменение на климата в крайна
сметка засяга цялото човечество – включително и хората, имащи текущи стопански
интереси в едната или другата посока, или
които (искрено или манипулативно) са свърза-
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ни със съответната пропаганда (пак в едната
или другата посока). Тук би могло да се добави
и едно духовно съображение – че човечеството би следвало да се стреми да има положително въздействие върху света около себе
си, дори и когато не е категорично изяснено
колко големи са рисковете от сегашното му
въздействие. Всичко това води до извода, че е
необходимо да се вземат мерки, въпреки че те
са много скъпи. И то така, че да се прояви солидарност към хората, които ще бъдат найсилно засегнати от тези мерки, и дори към
цели народи, които сега встъпват в своята
индустриална революция и в някои случаи са и
най-застрашени от измененията на климата.
По този начин прилагането на посочените в началото на раздела две характерни особености на подхода на Учителя (стремежът
към една конкретна универсалност и комбинирането на научни, философски и духовни съображения) води до определена позиция в разглеждания
пример. Но тук човек би могъл да се запита
дали това прилагане на подхода на Учителя не
е малко тенденциозно – все пак си личи, че сме
привърженици на позицията, до която се достигна, нали? А какво би казал Учителя по въпроса – той самият така ли би приложил подхода от трите беседи? И тук е моментът за
една изненада – оказва се, че той е коментирал
този въпрос в беседата Сърцето и умът (от
1937 г.) по следния начин: „Някои мислят, че са
господари на земното богатство, но се лъжат.
Знаете ли какво нещастие донесоха въглищата
на човечеството? … Спасението [на хората] е
в растенията. Те трябва да се умножат, за да
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погълнат излишната въглена киселина от въздуха – само така животът ще се нормализира.
В бъдеще хората трябва да заместят въглищата с електрическа енергия“28. Доколкото знам,
това е може би първият коментар у нас по
проблема с изменението на климата, а в случая
е показателно, че при един конкретен пример
подходът от трите беседи ни доведе към позиция, която Учителя също е поддържал.

АКТУАЛНОТО ЗНАЧЕНИЕ
НА ГРАДАЦИЯТА СТРЕМЕЖ
– ЧУВСТВО – СИЛА –
ПРИНЦИП
Така достигаме до актуалното значение
на разглежданата градация. То произтича от
синтеза на една свободна от догматика духовност, практически насочена философия и
наука, която е в процес на развитие. Този синтез е постигнат по един иновативен начин,
при който, като се тръгне от стремежите
в човешкото съзнание, се преминава през чувството и силата, за да се стигне до принципа.
Така се постига съчетаване на специфичното
и общото, на уникалност с универсалност,
което е един възвишен идеал. С други думи,
този подход дава възможност като се тръгне
от всекидневни въпроси да се стигне до прояви на духовността. Подходът при разглеждането на структурата стремеж – чувство –
сила – принцип е актуален и при съвременните
разбирания за човешкото съзнание и е много
вероятно да съдържа евристичен потенциал
за бъдещи постижения.

28 Ликвидация на Века, Сърцето и умът, Печатница
„Житно зърно“, София, 1947 г., стр. 73
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И

зразено максимално универсално,
може да се каже, че Реалността
е проява на Истината1, която
балансира две противостоящи си тенденции:
течението на ентропията, имащо за свои
характеристики хаос, безпорядък, разпад, еднообразие и дисхармония, и от друга страна
– динамичният поток на ектропията2, създаващ ред, порядък, градеж, разнообразие и хармония. Всичко живо и съзнателно произлиза
от ектропийната тенденция във Вселената.
Стремежът към знание оформя нашата природа като същества и това е отново изява на
универсалната тенденция към ред и порядък.
Структурата на човешкото самосъзнание,
изразена от конвенционална гледна точка, се
реализира чрез натрупване на житейски опит
от разпознати модели и запаметяването и
преноса им във времето и пространството.
Развитието на този базисен за съзнанието
модел довежда и до разгръщането на опре1 Повече относно концепцията за принципа на Истината може да се намери във встъпителната за
Учението на Учителя Петър Дънов книга „Учителя
говори”, главата „Истина”. (Дънов, П., (1939). Учителя говори, София, 1939, под съставителството
на Георги Радев.)
2 Понятие, въведено от Ф.Оербах като антоним
на понятието ентропия (Auerbach, F., (1910).
Ektropismus oder die physikalische Theorie des Lebens
(Ektropismus or physical theory of life),1910, Liepzig, W.
Englemann, pp.41-49) и имащо пряка връзка с концепцията за негативната ентропия визирана от
Е.Шрьодингер в ключовият му труд: „Какво е Живот?”. (Schrödinger, E., (1944). What is Life?, 1944, (ch.
6 “Order, Disorder, and Entropy), pgs. 67-75 Cambridge:
Cambridge University Press.)

делени методи на поведение, разсъждение и
подходи към Реалността – по този начин се
достига до това, което днес наричаме наука.
Първоначално знанието се е предавало устно
и прагматично, а по-късно, благодарение на
писмеността, то достига до по-голям брой
хора, изместени от източника на информация спрямо пространството или времето.
По този начин се оформят различни потоци знания, които достигат до даден кръг от
хора по два различни начина: от една страна
– общоприет и широко достъпен, а от друга
страна – специализиран и скрит. Така възникват т.нар. екзотерично и езотерично знание.
Чрез тези два епистемологични потока човечеството успява по-пълноценно да съхрани натрупания в различните природни, исторични
и културни условия опит.
Ако анализираме историчния ракурс в
този процес, ще видим как знанието и науката са неща твърде уязвими и крехки. Първоначално знанията са се натрупвали чрез
цялостен подход, който, от една страна, е
емпиричен, а от друга – мистичен, защото
освен по практически път, до знанието може
да се достигне и чрез откровение.
Градивният, възходящ процес често е
прекъсван от разрушителни турбулентни
сили – например хилядолетия наред знанието е било акумулирано в Александрийската
библиотека, но в рамките на кратък период
от време огромен научен опит на човечеството е загубен безвъзвратно благодарение на
нейното разрушаване и това трагично забавя
развитието на човечеството отново с хилядолетия.
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Христос обучава десетки Свои последователи и те успяват да изразят около 70
евангелски текста, от които само няколко
остават общоприети, а всички останали –
целенасочено оттласнати в забвение за десетки векове. По този начин и Христовото
учение достига до нас по два пътя – канонично-общоприетият и гностично-езотеричният.
Властта (политическа и църковна) в своя
стремеж да наложи ред и порядък с насилие
прави опит не само да унищожи богатия
спектър от евангелски свидетелства, но и да
ликвидира гностичния път към Христос, основан не просто на вяра, а и на знание, придобито чрез пряк, личен контакт със Слънчевия
Логос, станал Дух на нашата планета – и по
този начин се реализира еднообразието на ентропията. Подобен процес се случва не само
в IV век сл.н.е., но и по-късно – през VI век, когато Атинската философска школа е затворена и унищожена, а нейните учени – избити
или прогонени, точно когато е било необходимо в корпуса на християнската перспектива
да се внесе натрупаният философски и познавателен опит. Потискането на епистемологичния стремеж на човечеството и опитът
за замяната му с канонични постулати, които изискват не ментална свобода, а мисловно
подчинение и щамповане, тласка творческия
дух на човечеството към познавателна поляризация на канонично знание за духовното
и знание за външния свят, като постепенно
двата полюса все повече резигнират един
от друг. В процеса на визираната резигнация
знанието за външния свят все повече се механизира, губейки своите духовни корени, а
каноничното знание за духовното все повече
загубва своя контакт с Реалността, защото именно каноните вкаменяват човешкото
мислене, отдалечавайки го от мистичното
откровение. От своя страна, гностично-езотеричният епистемологичен път никога не е
изчезвал, а е протичал дълбоко в мисловната
тъкан на човечеството.
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Така от гледна точка на философия на
науката се оформят три познавателни траектории пред мислещия човек и именно в този
контекст е мисията на Учителя Петър Дънов. Стремежът към реален контакт с Христовият Дух – Централната монада3, Логос и
Живо съзнание на Галактиката, Слънчевата
система, Слънцето и Земята, показва в цялост дейността на Учителя. Той не само създава духовно-научна езотерико-християнска
школа, но вплита в нея импулсите към едно
холистично разбиране на Реалността, дистанцирайки се както от външния механичноматериалистичен начин, така и от скования
в алогичност каноничен подход.
Нека разгледаме различни примери за
приноса на Учителя в този ракурс.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
ВСЕЛЕНАТА?
На този въпрос каноничният познавателен подход векове наред дава приблизително
следният отговор – Вселената е създадена от
Бог като едно вместилище за Неговата изява, центрирана и фокусирана върху човека на
Земята. Външното познание от няколко века
изразява друга гледна точка – Вселената е случайно възникнала, като различните космични
обекти представляват механично образували се тела от газ, прах, камъни и сгурия. От
своя страна, Учителя Петър Дънов изразява
древната гностична визия за Вселената като
3 Относно визията на Учителя Петър Дънов за природата на централната монада виж лекцията „Съзнателната монада” в Общ клас, година III, том
„Високият идеал” (Дънов, П., (2001). Високия идеал,
Издателска къща „АЛФА-ДАР“, София, 2001, с.479490) и лекцията „Новите схващания на ученика” в
Младежки клас, година IV, том „Новите схващания
на ученика” (Дънов, П., (2009). Новите схващания
на ученика, Издателство: „Бяло Братство”, София
2009 г., с.5-20) и оригиналния труд на Лайбниц – „Монадология” (Лайбниц Г., (1714). The Monadology, 1714,
http://friendsoftherainbow.net/node/1170, Retrieved on:
2015.08.05)

Духовно-научният принос на Учителя Петър Дънов
живо същество, изтъкано от йерархия на същества, не само използвайки термина Жива
Разумна природа, но изразявайки идеята за
Великия Космичен Човек4, Който има за свои
клетки планетите и звездите. Учителя дава
една физиологична методология за изучаване
на Вселената, която се базира на принципа
на аналогията и съответствията на Хермес
и която по същество представлява астрологията5. Според него науката астрология е
призвана да изучава физиологичните процеси
в организма на Космичния човек. Той стимулира изучаването на астрологичните явления
и процеси в езотерико-християнската школа и е практически създател на българската
астрологична традиция. Друг ключов принос
на Учителя Петър Дънов в областта е развитието на човешкото мислене по посока на
обхващане на живота и процесите в Галактиката. Още в началото на XX век той говори
за Великото централно слънце Алфиола, около което нашето Слънце обикаля като малка планета за милиони години, като намеква,
че има особено тъмно слънце, отнесено към
Алфиола6. Едва в края на XX и в началото на
4 По темата за Космичния човек виж неделната беседа „В своите си”, 27.06.1926, от книгата, „Саават-Амон-Ра” (Дънов, П., (1927). Саават-Амон-Ра,
неделни беседи, VIII серия, том-2, Русе, печатница
„Малджиев”, 1927 г., с.3-29), както и книгата „Учителя говори”, главите „Човек”, „Великото Всемирно Братство” и „Живата Природа” (Дънов, П.,
(1939). Учителя говори, София, 1939, под съставителството на Георги Радев.)
5 Виж лекцията „Влияние на планетите”, Общ клас,
12 март 1923 г. (Дънов, П., (2008). Положителни и
отрицателни сили, Издателство „Бяло Братство”,
София 2008 г., с.407-426)
6 Относно понятието Алфиола виж специалната публикация на Учителя Петър Дънов – „Седем разговора с Духа Господен, Разговор седми”, 9 юли 1900
г. (Дънов, П., (2004). Той иде, Издателство: „Бяло
Братство”, София 2004 г., с.163-168), разговорите
с Учителя Петър Дънов, публикувани от Боян Боев
в книгата „Доброто разположение”, глава „Учителя
за Христа” (Дънов, П., (2002). Доброто разположе-
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XXI век окончателно се доказа, че огромното
струпване на звезди в ядрото на Галактиката
има в своя център гравитационна сингулярност 4 милиона пъти по-масивна от нашата
звезда. В неделните беседи Учителя говори и
за така наречения Зодиак на Слънцето7, като
обръща внимание, че нашата Слънчева система се движи в пространството и сега навлиза
в нов зодиакален сектор и това коренно ще
промени условията за развитие на планетата
ни. Сравнително наскоро стана ясно, че магнитното поле на звездата ни, както и на отделните планети, притежаващи такова поле,
силно са се променили, явно поради факта, че
цялата Слънчева система е навлязла в различно пространство или е подложена на външно
мощно магнитно въздействие.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
СВЕТЛИНАТА?
Физиката изразява идеята, че светлината има вълново-корпускулярна природа и
се реализира като електромагнитно явление
според квантовите закономерности. Църковната концепция е цитат от Евангелието, където Христос казва: „Аз Съм виделината на
света”. Езотеричната визия, която Учителя
Петър Дънов представя като познавателен
път, е идеята, че светлината е живо същество: „...Светлината е жива. Ние живеем в
жива Светлина, а тази, за която говорят финие, Издателство „Бяло Братство”, София 2002 г.,
под редакция на Боян Боев, с.62), лекцията „Влияние
на Слънчевата Енергия“ в книгата „В Царството
на Живата Природа“ (Дънов, П., (1919). В Царството на Живата Природа, „Всемирна летопис“, год. I,
кн. 2 (1 .V.1919), с. 29-30) и беседата „Път и възможности“, 11 август 1937 г. в книгата „Лъчи на живота“ (Дънов, П., (2010). Лъчи на живота, Издателство „Бяло Братство”, София 2010 г., с.152-164).
7 По темата за Зодиака на Слънцето виж неделната
беседа, „Двата полюса”, 13.10.1918 (Дънов, П., (2008).
Сила и Живот, том III, Издателство „Захарий Стоянов”, Издателство „Бяло Братство”, София, 2008
г., с.310-318).
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зиците, представлява подсъзнанието на живата Светлина. В съзнанието на Светлината по
отношение на вас има същите фази, каквито
и във вашето съзнание – фази на подсъзнание,
самосъзнание и свръхсъзнание“.8 „По светлината на слънчевия спектър би могло да се познае
има ли същества на Слънцето, или няма. Преди
всичко, където има разумен живот, светлината иде по особен начин. ...Има разлика между разпространението на светлинните лъчи,
които излизат от едно неразумно същество
и от едно разумно същество – законите са
различни.“9

Варна 2015

на човешкия организъм, толкова по-добри качества придават на характера на човека“.10

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
ЧИСЛОТО?

Физиката все още няма ясна представа
какво точно представлява атомът, но поне се
знае, че има обвивка и ядро, че в ядрото има
няколко вида частици и пр. Езотеричната позиция на Учителя Петър Дънов е идеята, че
атомът има нещо като еволюция и подлежи
на развитие и надграждане. Атомите на един
и същ елемент се различават в зависимост от
това къде се проявяват в природата и на каква
степен на развитие са. Ето конкретен цитат
по темата: „Колкото по-висока е еволюцията
на дадена форма, толкова по-високоинтелигентни са атомите, които я съставят. За да
дойде до по-голямо развитие, атомът трябва
да мине през четирите царства – минерално,
растително, животинско и царството на човека. ...Колкото по-устойчиви са атомите
на дадени елементи, които влизат в състава

Концепцията за числото се развива вече
поне около 30 – 40 века; съвременната математика разбира числовите структури изцяло
от количествена гледна точка и никой не оспорва идеята, че 2 е по-голямо от 1, както
и 3 от 2 и т.н. Учителя Петър Дънов изнася
своята визия, като не само припомня Питагорейското учение за числата, където всяко
число освен своя количествена стойност има
и семантично значение, но и дефинира идеята,
че най-голямото число всъщност е единицата, защото числото 1 е цялото, двойката
показва половината от цялото, тройката
– една трета от цялото и т.н. Тази концепция той нарича негрехопаднала математика, а
идеята на съвременната математика, според
него, би трябвало да се нарича грехопаднала
математика, където концепцията за цялото
е загубена като смислово значение. В своите
лекции още в началото на XX век Учителя
Петър Дънов говори за това как в една по-съвършена математическа концепция частта
може да бъде равна, но не по-голяма от цялото, като по този начин намеква за математическата визия, която едва след 1970 година
ще стане достъпна за мисълта на човечеството – т.нар. Фрактална идея11, където всеки
елемент от дадено цяло е всъщност приблизително или точно копие на цялото.

8 Виж лекция „Влияние на вътрешната Светлина”, 12
април 1925, Младежки окултен клас, година IV, том
„Новите схващания на ученика” (Дънов, П., (2009).
Новите схващания на ученика, Издателство: „Бяло
Братство”, София 2009 г., с.343-356).

10 Идеята е по-подробно развита в лекцията „Реални
величини”, 7 февруари 1926, Младежки клас, година V (Дънов, П., (2010). Време и сила, Издателство
„Бяло Братство“, София 2010 г.,с.141-154)

9 Повече по темата може да се намери в лекция „Изпитите на ученика. Житно зърно”, 25 януари 1925,
Младежки клас, година IV (Дънов, П., (2009). Новите схващания на ученика, Издателство: „Бяло Братство“, София 2009 г.,213-224).

11 Filipov, F., (2014). Fractal approach to space structures,
objects and dynamic phenomena, Aerospace Research in
Bulgaria, book 26, 2014, pp.117-135; Манделброт Б.,
(2002). Фрактальная геометрия природы, Москва,
2002, ИКИ
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
СЪЗНАНИЕТО?
Наблюдавайки цялостното развитие на
съвременната наука, лесно се вижда, че тя се
диференцира в две посоки: изследване и теоретизиране за процесите извън съзнанието и
живите системи и смътно, объркано и неясно
разбиране за това какво е информация, знак,
живот, съзнание при живите организми, що е
инстинкт, емоция, психика, квалия, интенционалност и въобще – човешко самосъзнание. Ако
на базата на физиката, математиката, химията и ред други външни науки ние сме постигнали ясна методология и донякъде обосновано
разбиране на това какво представляват веществата, планетите, звездите, галактиките
и цялата Вселена въобще, т.е. постигната е
една Теория за всичко, то все пак тази теория страда от една изключително съществена непълнота – тя е теория за всичко, но
само всичко онова, което е вън от живота и
съзнанието. Съвременният учен, разсъждаващ
философски върху тези проблеми, се измъчва
от една крайно некомфортна поляризация:
науката изследва външния свят, а психологията, духовните доктрини и философията
във всички нейни отнесени към човека и живота области изследват вътрешния свят на
съзнанието. Ако искаме да преодолеем това
епистемологично мъчение и да възкръснем от
разпятието на нашето преживяване на Реалността, необходима е универсална, холистична гледна точка, която да има обяснителна
мощ и визия за това как двата крайни полюса
– онова вън от мен и това вътре в мен, могат
да бъдат свързани в една цялостна и непрекъсната картина.
Още в началото на XX в. Учителя Петър Дънов импулсира развитието на науката
за съзнанието чрез конкретни ключови идеи и
по този начин подпомага решаването на този
сложен епистемологичен въпрос. Според него
съзнанието има степени на проява (посъзна-
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ние, съзнание, самосъзнание, космично съзнани, свръхсъзнание и т.н.) и дори нещо повече
– съзнанието може да се движи с определена
скорост и самата мисъл по същество притежава скорост: 3 квадрилиона и 600 билиона
километра в секунда. По този начин става
ясно, че според Учителя съзнанието е ключов за човека елемент от Света на мисълта,
който е неразривна част от Реалността. Той
развива тази визия в още по-мащабна посока
чрез следната идея: „Вашето съзнание може
да се движи със скоростта на обикновен влак,
може да се движи със скоростта на светлината, а може да се движи и още по-бързо. Следователно времето и пространството зависят
от съзнанието. Съзнанието е извън времето
и пространството...“.12 Тази концепция може
да има ключово значение за по-ясното разбиране на това какво е влиянието на съзнанието
върху квантовите процеси и по-специално – за
разбирането на една от най-важните идеи в
спомената област, т.нар. квантово оплитане, и въпроса за нелокалността на квантовите
явления. Учителя намеква, че съзнанието притежава и своя топология: „Първият процес,
с който волята започва, е ограничаването.
Без ограничаване волята не може да се прояви. Преди всичко волята разбира строго определено движение в съзнанието, т.е. наклон в
съзнанието“.13
С тези няколко примера стана достатъчно ясно как Учителя Петър Дънов стимулира разширението на общочовешкия познавателен опит не чрез развитието на външния
епистемологичен поток, нито чрез схолас12 Виж лекция „Противоречия в живота”, 24 май 1922,
Младежки окултен клас, година I, (Дънов, П., (2011).
Двата пътя, Издателство „Бяло Братство”, София 2011 г., с.145-160)
13 Виж лекция „Качества и проява на волята”, 15
март 1922, Младежки окултен клас, година I, (Дънов, П., (2011). Двата пътя, Издателство „Бяло
Братство”, София 2011 г., с.37-48)
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тиката на каноничното религиозно мислене,
а чрез една всеобхватна духовно-научна позиция, която импулсира човек да стане ученик
във Великата школа на Живота и да черпи истинско знание чрез прекия контакт с Христовото същество – Централната монада на
нашия Космос.
В заключение ще цитирам няколко идеи
на Учителя за Христос и Неговата проява
спрямо човечеството, защото според създателя на Езотерико-християнската школа в
България ние живеем в Епохата на повторното идване на Христа на Земята и това трябва
да се интерпретира не като едно външно явление, а като процес, случващ се в човешките
душа, сърце и мисъл. Както казва Учителя,
Христос първо ще се всели в подготвените
души, но после Той ще обхване всички области
от живота на човечеството, включително и
научната, и ще я трансформира изцяло и отвътре.
Като казвам Христос, разбирам Същество, което има непреодолима Любов към
човечеството и иска да му предаде ценното,
което има в Себе Си – това е целта на Христа. ... Той е Великият вдъхновител на всички
откровения във всички времена. Той е невидимият двигател на целия духовен Живот на
човечеството.
Хората не познават още Христа в Неговата слава, в Неговата Божествена мощ
и сила. Силен и мощен е сега Христос. В миналото пробиха ръката на Христа с гвоздеи,
но днес никой не може да пробие тази ръка с
гвоздеи – те мигом ще се разтопят. В миналото разпнаха Христа на кръст, но днес няма
такова голямо дърво, на което могат да Го
разпнат. Христос не може да бъде разпнат
втори път. ... Този Христос иде сега да посети
човешките умове и сърца. Той ще срути всички
затвори, ще заличи всички лъжливи учения –
всичко онова, което разрушава човешките ум
и сърце, което всява смут и безначалие, което
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сковава човешкия живот. Христос ще посети всеки човек. Той е живият Христос, Който
внася Живот, Светлина и Свобода за всички
души, Който повдига и събужда у тях Любов
към всичко.
Когато казваме, че Христос иде сега, някои мислят, че Той ще дойде отвън. Христос
няма да дойде отвън. Той не ще дойде нито в
човешка, нито в каквато и да е друга форма.
Когато слънчевите лъчи влизат във вашите
домове, значи ли това, че самото Слънце ви е
посетило? Помнете: Христос е проява на Божията Любов и Той ще дойде като вътрешна
Светлина в умовете и сърцата на хората;
тази Светлина ще привлече всички около Христа като велик център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането на Христа
отвътре – това ще бъде Повторното идване
на Христа на Земята. Той ще проповядва преди всичко великата наука на Любовта и методите на нейното прилагане. Той ще проповядва
Пътя на ученичеството, братството и служенето, защото законът на еволюцията изисква
днес това.
Пригответе се да посрещнете Христа.
Пригответе се всеки на своето време да посрещне Христа. Облечете се в новите дрехи. За
едни Христос ще дойде още днес, за други – утре,
за трети – след години. Кой когато е готов, тогава ще Го види. Приемете Христа в сърцето си
като приятел, а в ума си – като Учител.
Христос сега работи. Подтикът на Христа постепенно ще прониква в човека и ще поеме
ръководството при по-нататъшното развитие
на човечеството. Сега ние се намираме още в
началото на това. В бъдеще християнството
– но не външното, официалното християнство,
а мистичното, езотеричното християнство –
ще бъде мирова религия за цялото човечество.
Христос ще се постави в центъра на Новата
култура.14
14 Константинов M., Боев Б., Тодорова М., Николов
Б., (2005) Учителя, Издателство Бяло Братство,
София 2005, с.394-395
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МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО
доц. Константин Златев

Б

ългарският духовен Учител с
планетарна мисия Петър Константинов Дънов (12.07.1864 –
27.12.1944), известен и с духовното си име
Беинс Дун, е между Посветените от найвисок ранг, разпръсквали светлината на Божествената Истина по нашите земи. Той
е Същество от най-извисените селения на
Духа, поело с велико смирение върху плещите
си кръста на изявата в света на гъстата материалност, за да подпомогне еволюцията на
човечеството. Неговата същност е дълбока
тайна, която ние – неговите последователи
– се стараем да разкриваме пласт след пласт,
без да си правим илюзии, че бихме могли някога да достигнем до ядрото .
Ала и това, което е оставил след себе
си – и казаното, и недоизказаното, ни предлага достатъчно основания да навлизаме все
по-навътре в мистерията на този небесен
Пратеник.
По наше мнение мисията на Учителя
Беинса Дуно на планетата Земя има три аспекта:
1) Външен – изграждане основите на
нова планетарна култура, културата на Божествената Любов; тя е култура на изгряващата 6 подраса на V коренна раса и ще създаде
облика на културата на цялата бъдеща VI коренна раса.
По този въпрос е писано и говорено предостатъчно и тук няма какво съществено да
допълним по него. И историческите факти,

и духовните свидетелства доказват недвусмислено, че този аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е реализиран успешно. Той
е посял семената на новата планетарна култура, представляваща по своето естество
продължение и осъществяване на Христовия
еволюционен импулс в мащабите на цялото
човечество.
Учителят Беинса Дуно е дошъл сред българския народ, подчертавайки връзката ни със
световното славянство. Именно славянската
етнокултурна общност е избрана от Всемирното Бяло Братство като носител и разпространител на водещите импулси, полагащи основите на Новата планетарна култура. Тя е
култура на Божествената Любов, култура на
„Разумното сърце” – израз, принадлежащ на
същия велик Учител. Главната задача на цялата V коренна раса е било развитието на ума.
От своя страна VI коренна раса ще има за
приоритет номер едно сърцето – обителта
на свещената и всеобхватна Любов.
Славяните имат силно развит ум, достатъчно интелигентни са и отлично се справят с проблемите на материалното битие.
В същото време при тях водеща роля играе
именно сърцето – езотеричен факт, предопределящ мекотата, толерантността, широтата и космополитната обич на славянската
душа. Точно това подходящо и неповторимо
съчетание на двата принципа – сърце и ум, е
обусловило избора на славянството като пионер на Новото в нашата съвременност. Изборът е извършен от Разумните същества,
наблюдаващи и направляващи еволюцията на
земните хора, и той е в съответствие с гло-
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балния Божествен план за Вселената и планетата Земя.
Справедливостта изисква да отбележим, че българският елемент доминира без
съмнение над славянския при оформянето и
укрепването на българската нация. Но хармоничното единство между интелигентност
и способност за безкористна обич у славянството – изтъквано и в Словото на Учителя
Беинса Дуно – е натежало на везните при възлагането на разглежданата планетарна мисия
именно на българите.
И все пак – защо точно българският народ? Има и други славянски народи, при това
с далеч по-ясно изразен славянски произход и
славянско присъствие при изграждането на
техните народности. Изглежда избирането на България от Небето за реализацията
на Божия план в нашата епоха се дължи и на
качества, наследени от древните българи:
търпение (понякога достигащо такива размери, че е припознавано като овчедушие, което, разбира се, не отговаря на истината);
твърдост – включително при отстояване на
убежденията; мъдрост – погледнете българските народни поговорки и пословици, те са
дълбоко езотерични по своето съдържание;
солидна доза консерватизъм, която може да
бъде нож с две остриета, но за конкретната историческа ситуация сякаш е повече от
полза; широкомислие и приемане на новото –
парадоксално съвместимо с консерватизма и
определящо невероятната приспособимост
на българина при всякакви условия на средата.
Освен това българите, както и славяните
като цяло, са известни със своята пословична толерантност: към другомислещите, към
чуждата вяра, към възгледи, различни от техните, към външните културни традиции и битови особености и т.н.
И може би най-важното – предаността на българина към неговата вяра. Скептик
според своите житейски възгледи, когато
приеме някакво верую, някаква система от
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убеждения, той  остава верен докрай. Като
Балканджи Йово...
Изложеното дотук предлага достатъчно основания за доказване на целесъобразността на възлагането именно на българския народ
мисията да приеме Словото на Учителя Беинса Дуно – актуализираното езотерично християнство на нашето време, и да го разпространи сред останалите славянски народи и по
цялото земно кълбо.
2) Вътрешен – създаване на условия за
Второто пришествие (идване) на Христос,
което е невидимо, като светлина в сърцата и
умовете на хората (по думите на Учителя на
Бялото Братство в България).
След триумфалното приключване на
мисията Си преди две хилядолетия най-издигнатият в духовно отношение Учител на
Космоса Христос пречиства напълно астралното поле на Земята, овладява го за целите
на Бялата ложа и го изпълва със Своето присъствие и енергия. През отминалия ХХ век –
след успешното осъществяване на мисията
на Учителя Беинса Дуно на нашата планета
– възникват предпоставки за навлизането на
Христовия Дух и в етерната област около
Земята. Това вече е езотеричен факт и от
този момент нататък и етерният свят е изпълнен с Христовото присъствие и енергия.
Всеки човек, който притежава етерно зрение,
може да общува непосредствено с Христос на
етерен план.
За вътрешния аспект от мисията на
Учителя Беинса Дуно няма никакви писмени
източници. Косвено потвърждение може да
бъде открито в лекциите на основателя на
антропософията д-р Рудолф Щайнер (18611925), където е разкрито съдържанието на
Второто пришествие на Христос, без да се
посочва кой велик Посветен или духовен Учител е натоварен с изпълнението на тази гран-
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диозна задача. И това е съвършено обяснимо,
тъй като става дума за съкровена тайна, която не би трябвало да бъде огласявана пред широката публика. Тази тайна е достъпна единствено за съзнанието на пробудените души
от висока степен на еволюционно развитие.
Няма сведения дали в тесен кръг Учителят Беинса Дуно или Рудолф Щайнер са дискутирали този проблем с най-напредналите си
ученици. По всяка вероятност – не, понеже
това е задача с повишена трудност, до чието
решаване всеки би следвало да достигне със
собствени сили.
Очевидно очакваното от християните
по цял свят Второ пришествие (идване) на
Христос във физическо тяло – макар и „прославено”, както се изразяват християнските
богослови и църковници (т.е. одухотворено –
тяло, в което духовното преобладава над материалното) – няма да се състои по начина,
по който те си го представят. И по-точно –
това идване вече се е състояло през отминалия
ХХ век във вида, посочен по-горе. Според духовното познание не съществува вероятност
Христос да се завърне отново на Земята във
видимо, материално тяло (самият Учител
Беинса Дуно категорично отхвърля подобна
възможност). По-съществено е, че Той присъства духовно, невидимо сред нас и продължава да изпълнява ревностно ролята на Планетен
Дух и да участва активно във всички процеси
на планетарна трансформация, на които днес
сме свидетели и в които се стараем да се
включваме според възможностите си.
3) Духовно-мистичен – възстановяване на баланса (равновесието) между Доброто и злото, между Бялата и Черната ложа,
между Светлината и Мрака в епохата на
съдбоносен преход за планетата Земя.
В качеството си на Старец – Същество
от йерархията на най-високо еволюиралите
индивидуалности във Вселената – като един

Константин Златев
от Ръководителите на Всемирната Ложа
Учителят Беинса Дуно успява да възстанови баланса (равновесието) между светлото и
тъмното начало на нашата планета. Това е задължително предварително условие за успешното протичане на прехода, в чийто разгар се
намираме и чиято решаваща завръзка влиза в
ход именно през ХХ столетие. Положителната реализация на този аспект от мисията на
Учителя Беинса Дуно е гаранция за довеждането до успешен край на Божия План за планетата ни и човечеството на този етап от
еволюционното ни израстване.
Необходимостта от наличието на подобен аспект в материалната изява на Учителя
Беинса Дуно произтича от духовния факт, че
в нашата съвременност злото достига апогея
на своето проявление на Земята и сред човечеството. Ако не бъде възстановено космическото равновесие между Доброто и злото в
обхвата на планетата и човешката общност,
то преходът, към който сме се устремили, не
би се състоял. Би било осуетено изпълнението на Божествения План за нас в настоящия
космически и исторически момент. Или пък
осъществяването на този всеобхватен План
би протекло при крайно неблагоприятни за
земните хора обстоятелства.
Божият План не може да бъде спрян от
човешка воля, дори и от въплътената колективна свободна воля на едно планетарно
човечество като нашето. Той може да бъде
само забавен като реализация и крайна цел.
Но това забавяне е във времето. То засяга
еволюционните усилия и постижения на съществата в плът – в света на относителността. Същевременно забавянето няма
никаква стойност за Бога-Промислител,
Който съществува от вечността и за вечността без никакви времеви ограничения, в
едно неизменно настояще. Времето е фактор
единствено в материалната вселена, където
ролята му е да създава и поддържа илюзията за последователност на събитията – от
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Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България
миналото, през настоящето, към бъдещето.
Тази илюзия – неотделима част от декорите на най-низшите области в Проявеното
Битие – е задължителна като даденост, за
да могат въплътените разумни същества да
планират и осъществяват оптимално своите физически проявления.
Духовно-мистичният аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е достъпен само
за Посветените. Той отразява същността и
съдържанието на една от най-грижливо съхраняваните мистерии на Битието – дейността на Всемирната Ложа.
Външният аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е осъществен от него в
качеството му на Учител от Бялата ложа,
като какъвто той се е проявил по време на
последната си земна изява.
Осъществяването на външния аспект
от мисията на този духовен Учител става
чрез:
а) предаденото от него на българския
народ и земното човечество Ново учение,
което представлява актуализираното езотерично християнство в съвременната епоха;
прилагането на това учение в ежедневния живот гарантира изграждането на фундамента
на Новата планетарна култура;
б) създадената от него окултна Школа;
заниманията на участниците в нея издигат
духовно-нравственото им равнище и спомагат за изпълнението на Божия план за планетата Земя в настоящия исторически и космически момент;
в) полагане на основите на нов мироглед,
с чиято помощ започва изграждането на Новата планетарна култура; новият мироглед
стъпва върху фундамента на нова ценностна
система, изтъкана от основните добродетели и нравствени послания в благовестието на
Христос.
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Вътрешният аспект от мисията му е
реализиран от него в качеството му на Учител от Школата на Христос, чийто еволюционен импулс той защитава и утвърждава.
Школата на Христос възниква след успешното завършване на Неговата мисия на Земята и след като Той се превръща в Планетен
Дух, поемайки отговорността за еволюцията на Земята и човечеството наред с
всички останали Свои космически задачи.
Тази Школа функционира в хармонично взаимодействие с останалите институции в
духовния свят, изпълняващи подобна мисия
– Шамбала и земната Йерархия от духовни
Учители, посветили усилията си за духовното израстване на човешкия род. Някои от
Разумните същества – участници във въпросната Школа, са равноправни членове и в
някоя от другите посочени институции. В
този смисъл в невидимата реалност не съществува „административно” разделение
между структурите, осъществяващи сходни космически проекти. Напротив, всички
те съществуват и работят в съвършено
единство. Духовните Учители от различен
ранг, от свръхчовешка степен нагоре, представляват по същността си неповторими
индивидуалности, ала в същото време – поради съединяването на тяхното съзнание с
Божественото – всички те са едно в Бога, в
Неговия Дух.
В рамките на реализацията на този аспект изпъква:
а) пречистването на съзнанието на
всички хора, които възприемат Новото учение – актуализираното езотерично християнство, и го прилагат в живота си;
б) повдигането на вибрационното равнище не само на участниците в Школата, основана от Учителя Беинса Дуно, но и на земното човечество като цяло;
в) събуждането на Христовото начало у
човека, избрал духовния Път в нашата епоха.

Мисията на Учителя Беинса Дуно
Духовно-мистичният аспект от мисията на Учителя Беинса Дуно е изпълнен от
него в качеството му на един от Старците
– т.е. като един от Ръководителите на Всемирната Ложа.
Към осъществяването на този аспект
спадат:

Константин Златев
а) засилването на позициите на Бялата
ложа в планетарен мащаб;
б) възстановяването на баланса (равновесието) между Доброто и злото, Светлината и
Мрака, Бялата и Черната ложа на Земята.
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