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Òóê, íà Ðèëà, èäâàì, çà-
ùîòî Áîã å èäâàë - Íåãî-
âèòå ñòúïêè ñà ñòúïâàëè
òóê, ïî òåçè ñâåòè ìåñòà.

Âèå ìèñëèòå, ÷å ñëåä
ñâúðøâàíå íà âîéíàòà ùå
äîéäå Öàðñòâîòî Áîæèå
íà Çåìÿòà. Íèêàêâî Öàðñ-
òâî Áîæèå - èäå îãúí íà Çå-
ìÿòà. Èäâàò ãîëåìè ñòðà-
äàíèÿ íà Çåìÿòà - ãîëÿì
îãúí èäå.

Ñåãà íà Çåìÿòà èäâàò
ñâåòèèòå. Òåõíèÿò âîæä å
Õðèñòîñ. Ñâåòèèòå èäâàò ñ
îðúæèå â ðúêà. Åäíî âðå-
ìå òå áÿõà ñëàáè, à ñåãà ñà
âúîðúæåíè è ñèëíè. È êî-
ãàòî ãè âèäè, ÷îâåêúò íà
çëîòî ùå èçáÿãà. Çåìÿòà
ùå áúäå î÷èñòåíà îò ëî-
øèòå õîðà - ëîøèòå õîðà
ùå íàïóñíàò Çåìÿòà, çà äà
ñå èçïðàâÿò.

Ñåãà ïúðâèÿò ïîìîù-
íèê íà Õðèñòîñ å Àðõàíãåë
Ìèõàèë. Òîé å àêòèâåí. Àí-
ãåëèòå ñå ñìåíÿò íà äå-
æóðñòâî, êîåòî òðàå íÿ-
êîëêî âåêà. Âúâ âðåìåòî
íà ïðîðîê Äàíèèë äåæó-
ðåí áèë Àðõàíãåë Ìèõàèë.
Ñåãà å âòîðîòî ìó ïðè-
øåñòâèå, ñåãà å êðàÿò íà
âåêà. Âñè÷êî, êîåòî å ïè-
ñàíî â 24-òà ãëàâà îò Åâàí-
ãåëèåòî îò Ìàòåÿ è â 12-à
ãëàâà îò Ïðîðîê Äàíèèë,
ñå îòíàñÿ çà ñåãàøíèòå
âðåìåíà. Àêî íå ñå ñúêðà-
òÿò òåçè äíè íà ñòðàäàíèÿ,
íèòî åäíà ïëúò íå áè ñå èç-
áàâèëà, íî çàðàäè èçáðà-
íèòå òåçè äíè ùå ñå ñúê-
ðàòÿò.

Ùå äîéäàò ãðàæäàíñêè
âîéíè - òå ùå áúäàò óæàñ-
íè, íèå íå ãè æåëàåì. Ùå
ñå ÿâè ãîëÿìà îìðàçà
ìåæäó äâåòå êëàñè - êðàé-
íèòå åëåìåíòè. Ùå ñòàíàò

ãîëåìè êðúâîïðîëèòèÿ. Â
ìíîãî äúðæàâè ùå èìà
ãðàæäàíñêè âîéíè, íî êîé-
òî íàðîä å ïî-áëèçî äî Áî-
ãà, ëåñíî ùå ìèíå. Òîãàâà
Ñèëèòå íåáåñíè, ñàìàòà
Ïðèðîäà ùå ñå âúçìóòè.
Ùå äîéäàò ãîëåìè çåìåò-
ðåñåíèÿ.

Êúäåòî å ñóøà, ùå ñòà-
íå âîäà, à êúäåòî å áèëî
âîäà, ùå ñòàíå ñóøà. Êî-
èòî ñå ñïàñÿò ñëåä òåçè
ñòðàäàíèÿ, ùå âëÿçàò â
Öàðñòâîòî Áîæèå, êúäåòî
å áåçêðàéíà êðàñîòà.

Áúäåòå áóäíè âèå, çà-
ùîòî íèòî êîñúì îò ãëàâà-
òà íà ïðàâåäíèÿ íÿìà äà
ïàäíå. Áóäíè áúäåòå, çàùî-
òî êîéòî èçäúðæè íà âñè÷-
êè ñòðàäàíèÿ, ùå âëåçå â
Öàðñòâîòî Áîæèå. À â ñå-
ãàøíèòå íàé-ãîëåìè ñòðà-
õîòèè è ñòðàäàíèÿ ÷îâåê
òðÿáâà äà èìà âúòðåøåí
Ìèð, âúòðåøíà Âÿðà è âúò-
ðåøíà Ëþáîâ - äà íå ñå

îáåçêóðàæàâà, à äà ðàáîòè.
Â 12-à ãëàâà íà Ïðîðîê

Äàíàèë ñå ãîâîðè çà âòî-
ðîòî èäâàíå íà Àðõàíãåë
Ìèõàèë. È ïðè íåãîâîòî
èäâàíå ùå äîéäàò íàé-ãî-
ëåìèòå ñòðàäàíèÿ, êàêâè-
òî ÷îâå÷åñòâîòî íå ïîìíè.
Ïîíåæå Àðõàíãåë Ìèõàèë
èìà Ñëúí÷åâî âëèÿíèå, òî
è êóëòóðàòà, êîÿòî ùå äîé-
äå, ùå áúäå ñëúí÷åâà. Òî-
ãàâà ÷îâåêúò íà Äîáðîòî
ùå áúäå ñèëåí, à ÷îâåêúò
íà Çëîòî ùå áúäå áåçñè-
ëåí. Ñëåä òîâà ðàçïëàùà-
íå ìíîãî õîðà è îáùåñòâà
ùå ïîóìíåÿò.

Ñåãà áîðáèòå íà Çåìÿ-
òà ñà ñòðàäàíèÿ îò âîéíà-
òà, êîÿòî ñå âîäè â Íåâè-
äèìèÿ ñâÿò ìåæäó Áÿëàòà
è ×åðíàòà ëîæà. Áÿëàòà
ëîæà ùå ïîáåäè - Äîáðî-
òî ùå ïîáåäè. Òúìíèòå äó-
õîâå ùå áúäàò âúðçàíè è
ïðàòåíè â áåçäíàòà. Ñåãà
ñå ïðåæèâÿâà íàé-âàæíà-

òà åïîõà íà ÷îâå÷åñòâîòî.
Ðàäâàéòå ñå, ÷å æèâååòå â
òîâà âðåìå è âçåìàòå
ó÷àñòèå â èçãðàæäàíåòî
íà íîâîòî.

Ïðåäè Àðõàíãåë Ìèõà-
èë äà âçåìå äåæóðñòâîòî,
âëàäååë å Àðõàíãåë Ãàâðà-
èë. Àðõàíãåë Ìèõàèë å êà-
òî êîëåêòèâíà Áîæåñòâå-
íà âúëíà - ñ öÿëà ãîëÿìà
âîéñêà îò àíãåëè. Òàçè àí-
ãåëñêà âîéñêà ùå ñå ðàç-
äåëè íà ÷åòèðè ãðóïè, çà-
ùîòî èìà ÷åòèðè âèäà õî-
ðà, ÷èÿòî êðúâ íå å åäíàê-
âà. Òîãàâà ùå ñå îòâîðÿò
âðàòèòå íà Öàðñòâîòî Áî-
æèå è êîéòî å ãîòîâ, òîé
ùå âëåçå â Íîâèÿ æèâîò -
òîâà å Âúçêðåñåíèåòî. Îò
Æèâîòà - êúì Ëþáîâòà Áî-
æèÿ è îò Ëþáîâòà Áîæèÿ -
êúì âñè÷êî. Ñ Ëþáîâ òðÿá-
âà äà ñå ïîìàãà è ðàáîòè.
Íèêîé íå ìîæå äà ñå èç-
äèãíå è ïðèäîáèå ñúâúð-
øåíñòâîòî, äîêàòî íå æè-
âåå è îáè÷à. Äîêàòî Ïðè-
ðîäàòà íå îæèâåå âúâ âàñ,
íå ìîæåòå äà ïðèäîáèåòå
íèùî. Òÿ ñå âñëóøâà íàé-
ìíîãî, òÿ å, êîÿòî îáè÷à
ñúùåñòâàòà - òîâà å Áîã,
íå çàáðàâÿéòå òîâà.

Àç ñúì äîøúë òåçè äíè
íà Ðèëà çà åäíà âàæíà ðà-
áîòà, èìàì ìèñèÿ. Òàçè
âàæíà ðàáîòà, çà êîÿòî
äîéäîõ, âèå íå çíàåòå è íå
ìîãà äà âè ÿ êàæà. Íåêà
ðåçóëòàòúò îò íåÿ âè ãîâî-
ðè. Â òîçè ìîìåíò âèæäàì,
÷å â Áúëãàðèÿ èìà ìíîãî
ñâåòëè äóøè - ïîñâåòåíè.
Òàêèâà èìà è â äðóãèòå
äúðæàâè. Òå ðàáîòÿò çà
äîèçãðàæäàíåòî íà Äîá-
ðîòî íà Çåìÿòà.

12 îêòîìâðè 1943 ã.
Ðèëà

I ×ÀÑÒ – ÑÏÎÌÅÍÚÒ
Íèêîãà íÿìà äà çàáðà-

âÿ ïúðâàòà ñè ñðåùà ñ Áî-
ðèñ Íèêîëîâ. Áåøå ïðè-
âå÷åð, êîãàòî ñå èçêà÷èõ-
ìå íà îíîâà ìèñòè÷íî
ìÿñòî â ïëàíèíàòà Ðèëà,
íàðå÷åíî îò Ó÷èòåëÿ Ñà-
ëîíèòå. Â äàëå÷èíàòà ñå
î÷åðòàâàõà âåëè÷åñòâå-
íèòå âúðõîâå íà Ðóïèòå,
ïîäîáíè íà ñïÿù âåëè-
êàí, à íàîêîëî ñêàëèòå
ïðèëè÷àõà íà ñòàðèííè
ñêóëïòóðè íà ÷îâåöè, ïà-
çèòåëè íà ñâåùåí õðàì.
Âèäÿõ êàìåííî îãíèùå
ñúñ çàïàëåí îãúí, ÷èèòî
îòáëÿñúöè îçàðÿâàõà
êðàñèâèÿ, áëàãîðîäåí
ïðîôèë íà âèñîê âúçðàñ-
òåí ìúæ, íàìåòíàò ñ ïåëå-

Â ïîðåäèöàòà “Ó÷åíèöèòå...”

ðèíà. Ãðóïàòà õîðà, íàñÿ-
äàëè îêîëî íåãî, ñ åñòåñò-
âåíî ïî÷èòàíèå ãî íàðè-
÷àõà „áðàò Áîðèñ”. Â òè-
øèíàòà, ñÿêàø äîøëà îò
íåçíàéíèòå ãëúáèíè íà
äóøèòå, ïðîçâó÷à ïåñåí:

„Çàïàëè ñå îãúíÿò íà
îãíèùåòî, / Çàòóïêà ìîå-
òî ñúðöå – / Õëÿáúò å ãî-
òîâ. / Çàïàëè ñå Íîâèÿò
ñâåòèëíèê,…”.

Ïåñåíòà çàãëúõíà è
òèøèíàòà ñå èçïúëíè ñ
ìèñòè÷íî ïðèñúñòâèå.
Áðàò Áîðèñ çàïî÷íà äà
ðàçêàçâà. Äðåâíè êàòî
ïëàíèíàòà îæèâÿâàõà
ïðåä íàñ ëåãåíäèòå çà
áèòêè ìåæäó áîãîâå è òè-
òàíè.

Íà 20 äåêåìâðè 1944 ãîäèíà òðúãíàõìå åäíà
ãðóïà îò Ñòàðà Çàãîðà, ñëåäíèòå áðàòÿ: Âëàé÷î
Æå÷åâ îò ñ. Êîíüîâî, Ñèìåîí Èëèåâ, è òîé îò
ñúùîòî ñåëî, Òîäîð ×åðíåâ îò ñ. Êîðòåí, Ñëè-
âåíñêè îêðúã, Ãåîðãè Êàéðàêîâ è Ðàé÷î Êàéðà-
êîâ îò Ñòàðà Çàãîðà. Ïúòóâàõìå ñ âëàêà è ïðèñ-
òèãíàõìå ñúñ çàêúñíåíèå òî÷íî â 12 ÷àñà ïî
îáåä íà “Èçãðåâà” â Ñîôèÿ. Òîêó-ùî õâàíàõìå
äðúæêàòà íà ñàëîííàòà âðàòà, çà äà ÿ îòâîðèì
è âëåçåì, è â ñúùîòî âðåìå è Ó÷èòåëÿ õâàíà
äðúæêàòà íà ñúùàòà âðàòà è èçëåçå îò áåñåäà.
Ïîçäðàâè íè è íèå ìó öåëóíàõìå ðúêà. Ó÷èòåëÿ
ìíîãî ñå çàðàäâà è íàðåäè äà ñå ñúáåðåì â ìàë-
êèÿ ñàëîí. Òàêà ìèëíî íè ïîãëåæäàøå è êàçà:
“Ðåøåíî áåøå äà íå äúðæà âòîðà áåñåäà, íî çà-
ðàäè âàñ, ãîñòèòå, â ñðÿäà ùå äúðæà áåñåäà”.
Íèå ïðåñòîÿõìå íÿêîëêî äíè è ñëóøàõìå ïîñ-
ëåäíîòî Ñëîâî. Áðàò Âëàé÷î íè êàçà: “Ãëåäàéòå
Ó÷èòåëÿ, çàùîòî Òîé íå å âå÷å ìåæäó íàñ, Òîé
ñè îòèâà â Íåâèäèìèÿ ñâÿò. Íàïóùà Çåìÿòà”.
Íèå ñå íàñêúðáèõìå îò äóìèòå, êîèòî êàçà çà
Ó÷èòåëÿ, çàùîòî æåëàåõìå äà áúäå îùå ìåæäó
íàñ íà Çåìÿòà. Òðè ïúòè Ó÷èòåëÿ íè ñúáðà, çà
äà íè ãîâîðè. Ïîñëåäíèòå äóìè, êîãàòî íè èçï-
ðàùàøå – æàëíî, ìèëíî íè ïîãëåäíà è òðè ïúòè
ïîâòîðè: “Õàéäå áðàòÿ, âçåìàéòå çäðàâ ìàòåðè-
àë, çäðàâè ãâîçäåè è ðàáîòåòå!”

Ìàòåðèàëúò å ïðåäîñòàâåí îò Ãåîðãè
Ïåòêîâ è ñå ïóáëèêóâà çà ïúðâè ïúò

Ïîñëåäíîòî ñëîâî

Излезе от печат непубликуваната досега диплом-
на работа на Петър Дънов, завършил Теологичния фа-
култет на Бостънски университет. Книгата е на бъл-
гарски и английски и съдържа биографични бележки
за автора, предговори от Хари Салман и от Росен Ми-
лев, научната работа и факсимиле от нея. През про-
летта на 2007 г. студентският труд на младия Дънов
беше изтеглен от Архива на библиотеката при Бос-
тънския университет от Надя Киркова от Питсбъргс-
кия университет и по-късно разчетена и преведена от
Надя Доневска. С опита си на културолог и философ
Хари Салман допринесе за разшифроването на текс-
та и извърши редактирането му. В увода, написан от
него, дипломната теза е разгледана в контекста на
развитието на методизма в България и цялостната
картина на духовната атмосфера в Бостън, в която е
живял младият Дънов.
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Ãëàñúò ìó áåøå òèõ,

äúëáîê, ïðîíèêíîâåí, êà-
òî ÷å äðåâåí ìúäðåö-ðàç-
êàçâà÷ îòêðèâàøå ïðåä
íàñ ÷óäåí ñâÿò, âúïëúòèë
â îáðàçè âåëèêà êîñìè÷-
íà òàéíà. Ïðîçâó÷àõà
ïåñíè íà äðåâåí åçèê.
Áðàò Áîðèñ çàãîâîðè çà
òîçè ñâåùåí åçèê, çà ìó-
çèêàòà íà Ó÷èòåëÿ, çà
Âå÷íàòà êðàñîòà. Îùå
òîãàâà, à è ïî-êúñíî, ïðè
ðàçãîâîðèòå ñ íåãî ìè å
ïðàâèëà âïå÷àòëåíèå ñïî-
ñîáíîñòòà ìó äà íàñèùà
äóìèòå ñ äóõ è äà ïðîñ-
âåòëÿâà, äà âäúõíîâÿâà.
Âïå÷àòëÿâàëè ñà ìå íåãî-
âèòå îáøèðíè ïîçíàíèÿ,
ìúäðîñòòà ìó. Ïî îíîâà
âðåìå, êàòî ñòóäåíòêà â
Ñîôèÿ, ìó çàäàâàõ ìíîãî
âúïðîñè èç îáëàñòòà íà
ôèëîñîôèÿòà è ëèòåðàòó-
ðàòà. Îòãîâîðèòå ìó áÿõà
çàäúëáî÷åíè è óäèâèòåë-
íî ÿñíè è êðàòêè. Íàïðè-
ìåð âåäíúæ ðàçãîâàðÿõ-
ìå çà ôèëîñîôèÿòà íà
Ôðèäðèõ Íèöøå. Çàïèòàõ
ãî çàùî ñèëíè ëè÷íîñòè,
ïðîÿâèëè äóõ è âîëÿ, çà-
âúðøâàò æèâîòà ñè ñúñ
ñàìîóáèéñòâî. Òîãàâà
òîé îòãîâîðè: „Èìà äâà

Áîðèñ Íèêîëîâ (1900-1991)
ïúòÿ â ñâåòà è ÷îâåê èçáè-
ðà ìåæäó òÿõ – ïúò íà
ñâðúõ÷îâåöèòå è ïúò íà
Ñèíîâåòå Áîæèè. Æèâî-
òúò íà õîðàòà, èçáðàëè
ïúòÿ íà ñâðúõ÷îâåöèòå,
çàâúðøâà ñúñ ñàìîðàçðó-
øåíèå, à íà õîðàòà, èçá-
ðàëè ïúòÿ íà Ñèíîâåòå
Áîæèè – ñ Âúçêðåñåíèå”.

Äîìúò, â êîéòî áðàò
Áîðèñ æèâååøå, èçðàçÿ-
âàøå íÿêîè îò íåãîâèòå
êà÷åñòâà. Áåøå ñêðîìåí,
áåç íèêàêâà ïîêàçíîñò è
ëóêñ, áåç ñïåöèàëíè óäîá-
ñòâà. Òîé èìàøå àñêåòè÷-
íà íàãëàñà è íå ïîçâîëÿ-
âàøå èçëèøúê è êîìôîðò
äà ðàçìåêâàò âîëÿòà ìó. Â
ìåáåëèðîâêàòà îáà÷å ëè-
÷åøå ñòðîãîñò, èçÿùåñò-
âî è èçèñêàí âêóñ. Â äîìà
ìó èìàøå êîëåêöèÿ îò
íàé-÷óäíèòå êàìúíè, êîè-
òî íÿêîãà ñúì âèæäàëà -
ðåäêè, ñ íåâåðîÿòíî ðàç-
íîîáðàçèå îò áàãðè, ñâåò-
ëîñåíêè, ôîðìè. Äà âè-
äèø êðàñîòàòà â ìàòåðèÿ
òàêà òâúðäà è ãðóáà, áåøå
íåîáèêíîâåíî îòêðèòèå.
Áîðèñ Íèêîëîâ èìàøå
ñïåöèàëíî îòíîøåíèå
êúì êàìúêà – óñåùàøå
ãî, ðàçáèðàøå ãî, ïîçíà-
âàøå ãî è çíàåøå èìåíà-

òà íà ìíîæåñòâîòî ìó âè-
äîâå, çíàåøå è ìåñòàòà â
ïëàíèíèòå, êúäåòî ìîãàò
äà ñå îòêðèÿò ðåäêè è
öåííè êàìúíè. Ïðåç ïî-
ãîëÿìàòà ÷àñò îò æèâîòà
ñè òîé å áèë îòëè÷åí
ìàéñòîð íà ìîçàéêè - çà-
íàÿò, êîéòî å èçó÷èë äîá-
ðå îò áðàò Áåðòîëè, èòà-
ëèàíñêè ìàéñòîð, ðàáî-
òèë ïî îíîâà âðåìå â Ñî-
ôèÿ. Âúïðåêè ÷å çàâúðø-
âà â Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñè-
òåò åñòåñòâåíè íàóêè êúì
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèÿ
ôàêóëòåò, Áîðèñ Íèêîëîâ
íèêîãà íå å ðàáîòèë ïî òà-
çè ñïåöèàëíîñò. Ïðåç öå-
ëèÿ ñè æèâîò èçó÷àâà òàé-
íèòå íà Ïðèðîäàòà è Áè-
òèåòî, íî ñ ìåòîäèòå íà
îêóëòíàòà íàóêà. Ñëåä çà-
ùèòàòà íà äèïëîìíàòà ñè
ðàáîòà Áîðèñ å ïîêàíåí
îò ñâîÿ ïðîôåñîð çà
àñèñòåíò, íî ïðè óñëîâèå,
÷å ñå îòêàæå îò èäåèòå
ñè.  Òîãàâà Áîðèñ ìúë÷à-
ëèâî ñå ðàçäåëÿ ñ íàó÷íî-
òî ïîïðèùå.

Ïðåç ìëàäåæêèòå ñè
ãîäèíè áðàò Áîðèñ ïðîÿ-
âÿâà èíòåðåñ êúì èäåèòå
íà àíàðõèçìà, íî ñå èçäè-
ãà íàä òÿõ ñëåä ñðåùàòà
ñè ñ Ó÷èòåëÿ. Â õàðàêòå-

ðà ìó èìàøå íÿêàêâà êà-
òåãîðè÷íà áåçêîìïðî-
ìèñíîñò, êîãàòî òðÿáâà
äà îïðåäåëè ïîçèöèÿòà
ñè êúì ïðîÿâè íà ñóåòà,
ëóêàâñòâî è ãëóïîñò, íå-
çàâèñèìî äàëè èäâàò îò
óñòàíîâåíè ñîöèàëíè ïî-
ðÿäêè, âèñîêîïîñòàâåíè
ëè÷íîñòè èëè îò õîðàòà
îêîëî íåãî. Òîâà ïðåäèç-
âèêâà ïîíÿêîãà êðèòè÷íè
ðåàêöèè â îêîëíèòå, íî
òîé ñå îòëè÷àâàøå ñ èçê-
ëþ÷èòåëíà óñòîé÷èâîñò è
íåçàâèñèìîñò íà õàðàê-
òåðà. Òàçè áåçêîìïðî-
ìèñíîñò â èäåèòå è ïðèí-
öèïèòå ãî ïðåâðúùà â
åäèí îò ñòúëáîâåòå íà
Áðàòñòâîòî ñëåä çàìèíà-
âàíåòî íà Ó÷èòåëÿ.

Áðàò Áîðèñ íå òúðñå-
øå èçëèøåñòâîòî è ëóêñà
â ÷îâåøêèÿ ñâÿò, íî öåíå-
øå ùåäðîñòòà è ðàçêîøà
â Ïðèðîäàòà. Îêîëî êúùà-
òà ìó èìàøå ãîëÿìà ãðà-
äèíà. Âñè÷êî â íåÿ áå ïîä-
÷èíåíî íå íà ïðàêòè÷íîñò-
òà, à íà êðàñîòàòà. Òàì áÿ-
õà íàñàäåíè è îòãëåäàíè
ðåäêè äúðâåñíè âèäîâå,
íÿêîè – íåæíè è èçÿùíè,
äðóãè – ñèëíè è ñòðîéíè.
Âåäíúæ, â çíàê íà ïðèÿ-
òåëñòâî, òîé ìè îòêúñíà

êëîí÷å îò åäíî ðÿäêî ñðå-
ùàíî ó íàñ áèáëåéñêî
äúðâî – ëèâàíñêè êåäúð. Â
ãðàäèíàòà èìàøå è ìíîãî
öâåòÿ, íî íàé-÷óäíîòî òàì
áåøå ÷èñòîòî è äåëèêàò-
íîòî ÷îâåøêî ïðèñúñòâèå,
êîåòî ïî íèêàêúâ íà÷èí íå
ïðå÷åøå íà åñòåñòâåíàòà
ïðèðîäíà äóøà äà ñå ïðî-
ÿâÿâà âúâ âñÿêî ðàñòåíèå.

Îñâåí êúì êàìúêà,
áðàò Áîðèñ èìàøå ñïåöè-
àëíî îòíîøåíèå è êúì åä-
íà äðóãà ïðèðîäíà ñèëà –
îãúíÿò. Òîé âëàäååøå
ðÿäêîòî èçêóñòâî – äà
ðàçïàëâà îãúí ïðè âñÿ-
êàêâè óñëîâèÿ, íåçàâèñè-
ìî äàëè å â ãîðàòà, â ïëà-
íèíàòà, ïðè âÿòúð, äúæä
èëè ñíÿã. Êúì ðàçïàëâà-
íåòî íà îãúí òîé ïðèñòú-
ïâàøå êàòî êúì ñâÿò ðè-
òóàë, èçïúëíåí ñ äúëáîê
ñìèñúë. Íà åêñêóðçèè â
ïëàíèíàòà áðàò Áîðèñ çà-
ïàëâà è ïîääúðæà îãúíÿ
çà áðàòÿòà è ñåñòðèòå â
ìúãëà, âÿòúð è äúæä. À ïî-
êúñíî, ñëåä êàòî Ó÷èòåëÿ
íàïóñêà ôèçè÷åñêèÿ
ñâÿò, Áîðèñ Íèêîëîâ, êà-
òî ðúêîâîäèòåë íà Áðàòñ-
òâîòî, èçïðàùà ñâîèòå
âäúõíîâÿâàùè ïðàçíè÷íè
ïîñëàíèÿ äî âñè÷êè áðàò-

ñêè ãðóïè â ñòðàíàòà, çà-
âúðøâàéêè ñ äóìèòå: „Çà
âñè÷êî áëàãîäàðåòå, íåï-
ðåñòàííî ñå ìîëåòå, Äó-
õúò íå óãàñÿéòå!” è „Ñëî-
âîòî íà Æèâîòà ïàçèì.”
Äà ðàçïàëâà äóõà êàêòî â
ñåáå ñè, òàêà è â äðóãèòå,
äîðè ïðè òðóäíè óñëîâèÿ
- òîâà òîé óìååøå. È äà
çàïàçè Ñëîâîòî óñïÿ, çà-
ùîòî ðàçáèðàøå óñòîé-
÷èâîñòòà íà êàìúêà.

Êàìúêúò è îãúíÿò – òå-
çè ïðèðîäíè ñèëè áðàò Áî-
ðèñ ñú÷åòàâà è èçÿâÿâà ïî
ñâîé ñîáñòâåí, íåïîâòî-
ðèì íà÷èí. Àêî ñå âãëåäà-
ìå âúâ ôàêòèòå îò íåãîâèÿ
æèâîò, ùå îòêðèåì íàâñÿ-
êúäå òîâà ÷óäíî ñú÷åòà-
íèå íà ñàìîðàçïàëâàù ñå
äóõ è ñòðîãà ñàìîäèñöèï-
ëèíà; íà ïîåòè÷åñêà øèðî-
òà è íåïîêîëåáèìî äåëî,
òî÷íî èçðàáîòâàùî âñåêè
äåòàéë; íî êîëêîòî ïî-äúë-
áîêî íàâëèçàìå âúâ âñè÷-
êî, îñòàâåíî îò áðàò Áî-
ðèñ – ñïîìåíè, æèòåéñêè
ôàêòè, ðàçêàçè, ðàçìèø-
ëåíèÿ, ïîñëàíèÿ, ïèñìà,
ñåíòåíöèè, òîëêîâà ïî-ÿñ-
íî ñå î÷åðòàâàò ñ ïðåäåë-
íà ÷èñòîòà ÷åðòèòå íà ó÷å-
íèêà – ñëóæèòåë Áîæèé.

(ñëåäâà)

Преди години в едно пис-
мо, в което сърдечно ме оку-
ражаваше да се захвана с ед-
на трудна научна тема, и го-
тов да ми помага, брат Борис
ме питаше: „Не знаеш ли, че
приказките и легендите са
моята стихия и че те ми по-
могнаха да издържа 55 годи-
ни в „камъка” и да изляза нев-
редим от него?” Знаех за сти-
хията. Но тогава още не зна-
ех какво е издържал в живо-
та си, и изобщо имах бледа
представа за него. Сега знам,
че да разказва за него адек-
ватно и достойно може само
човек, на когото приказките и
легендите са също стихия. За
съжаление, макар че ги обо-
жавам, не съм така силна в
тях. Затова нека по-скоро той
да говори, а ние да послуша-
ме...

„Едно време имаше хад-
жълък, нали? Посещаване на
светите места. (То, и сега го
има...) Но свещеното място не
е само едно географско прос-
транство. Не. Свещеното мяс-
то – това е присъствието на
Духа. Той може да се изяви в
слово, в музика, в постъпка.
Духът диша, където си ще. Не-
говото присъствие – това е
най-важното нещо, най-цен-
ното! Хаджълък – това е по-
сещение на Духа, връзка с Ду-
ха, докосване до Него. Вина-
ги е присъствал, сега присъс-
тва и вечно ще присъства!
Прекрасен е животът, присъс-
тва ли Духът! А пък формите,
в които ще се изяви – това са
одеждите. Духът е важен!”

„Едно от най-великите из-
куства през всички векове, в
цялата вечност, е Словото. То
е всемирно. Вечно. Свещено.”

Засмя се тихо, радостно и
понеже го погледнах въпроси-
телно, обясни: „Аз се радвам
на най-хубавото явление във
Всемира – Словото Божие!”.

„Словото – това е присъс-
твието на Разумния свят. И
понеже във всеки от нас има
по едно зрънце от това Сло-
во, по една искричка от Кос-
мичния живот, връзката меж-
ду нас може винаги да се осъ-
ществи. Само трябва една
вътрешна работа. Божието

Èñòèíñêèÿò ãðÿõ
присъствие вътре в нас е ус-
ловие за връзка с Големия
космичен живот, за общуване
с жителите на Всемира. Това
е истинската работа на учени-
ка.”

Брат Борис владееше из-
куството на Словото – разбра-
но и като космическо творчес-
тво и общуване, и като изкус-
тво на речта. Можеше да раз-
береш това не само когато го
слушаш да говори, но и кога-
то го слушаш да мълчи. Да
мълчиш заедно с него беше
особено преживяване, най-
силно сутрин в планината. Зад
мълчанието на утрото, ранно-
то утро преди изгрев, се чувс-
тва могъщото звучене на не-
изброимите гласове на Живо-
та. Чувства се, долавя се, не
знам с какви сетива... Това
звучене е прекрасно, величес-
твено и неудържимо, и в съ-
щото време – сдържано, неж-
но... Край брат Борис започнах
да усещам все по-отчетливо
красотата на мълчанието. На-
истина, красиво нещо! То съ-
държа всички думи, но проник-
нати и потопени сякаш в сми-
рение... То има всички думи в
себе си, но скрити... В люби-
мия ми 19. псалом е казано не-
що много хубаво за мълчани-
ето: „Небесата разказват за
славата Божия

И твърдта възвестява
делото на ръцете Му.

Ден на ден казва Слово
И нощ на нощ изявява зна-

ние –
Без говорение, без думи,
Без да се чуе гласът им”...
Тук има нещо много дъл-

боко, не знам какво е – то си
мълчи...

Присъствието на Големия
живот наистина се чувства
най-силно в тишината, външ-
на и вътрешна – когато мал-
кият, личният живот, е притих-
нал.  Каква необятност! Какво
безмълвно величие! Поняко-
га далечен и строг, понякога

близък и нежен, винаги могъщ
и необятен. Големият живот!

Както правеше мозайки,
брат Борис беше майстор и
на едно друго съчетаване,
или сплав, също красиво и
здраво – съчетаването на Го-
лемия и малкия живот. Изк-
лючително рядко срещано
майсторство. За мен това е
сърцевината на най-велико-
то изкуство – изкуството да се
живее.

„Животът е изкуство. Ис-
кам да ти кажа, че най-труд-
ното изкуство, което се изуча-
ва дълго време и с големи
страдания, то е да разбере чо-
век себе си. И – да се отрече
от себе си. Да не желаеш ни-
що за себе си – това е чисто-
та.”

Животът е необикновен!
Пази свято това чувство! Не
прави живота обикновен! Не-
обикновеното е важно. Поня-
кога човек съзнателно и сме-
ло навлиза в необикновения
живот – то е красивото!”

Край брат Борис разбрах,
че животът наистина има
“вкус”. Животът, живият. Вку-
сът му е нещо много тънко и
фино, нещо сложно, именно
необикновено, което се дола-
вя с всички сетива и с душата
в един и същи миг – и си каз-
ваш: “Ето го, да! Това е Живо-
тът!”... Всъщност това не е ве-

че миг, защото „няма вече вре-
ме”. Истинският живот е извън
времето.

„Животът е чудо! Не тър-
си други чудеса! Животът е
поезия. Животът е музика. Ако
не го изявяваш така, ако не го
разбираш така – не го позна-
ваш.”

За да познаеш Живота,
трябва да познаеш Духа. За
да познаеш Духа – което е ис-
тинското познание – нужно е
да изучаваш Неговите изяв-
ления; но нужно е при това
да имаш вътрешната връзка,
общуването. Духът е Творе-
цът – значи можеш да Го поз-
наеш чрез творчество.

„Поезия! Без поезия и
красота Животът не може да
се изяви. Който е поет, той
мисли, той вижда, той общу-
ва с всичко – това е творчес-
твото! И това е живот ве-
чен... Този закон проповядват
всяка тревичка, всяко цвете,
всяко дръвче. Ти ядеш един
плод – той е творчество на
Духа. Благодари! Това е кра-
сотата на Живота. Науката е
суетна, да ме прощава. Пое-
зията, изкуството – това е
творческото познание.”

За първи път срещах чо-
век, който при такъв могъщ
интелект и огромна ерудиция
да поставя по-високо друго-
то познание – вътрешното,

интуитивното, всъщност –
мистичното. В разговорите с
него ми се случи за първи път
да изпитам истинска радост
от неспособността на ума в
даден случай да даде отго-
вор, да предложи знание. В
това има нещо вълнуващо,
освобождаващо. В гърдите
си чувствах колко е необят-
но другото, останалото зна-
ние, което е извън периметъ-
ра на действие на ума.

„Ела сега да ти направя
един превод, който никой ня-
ма да ти направи. Това е ка-
мък, нали? Камък, тежест.
Това е присъствие на Духа,
тази тежест. Духът ти казва
нещо чрез нея, чрез тежест-
та. Чрез камъка ти говори ед-
но, чрез тревичката друго,
чрез дървото друго – но това
е все Той! Да позная Тебе,
Единнаго...! Много е хубав
Всемирът! Каква красота, и
какъв смисъл!...Ще изучаваш
великото изкуство да виж-
даш! То ще ти разкрива Ис-
тината. Истината не можеш
я намери в никоя дефиниция.
Нито във фактите. Напиши на
нова страница само един
ред. Никакви дефиниции, ни-
какви обяснения! Един ред
само: Обичам Те, Господи!”

Достоевски беше един от
любимите му мислители и
писатели. Наричаше го велик
пророк. Считаше за едно от
най-великите му пророчест-
ва крилатото: „Красотата ще
спаси света!”. Защо? Защото
красотата храни и повдига
човешката душа. Тя е „небес-
ният хляб”, от който човек
оживява. Гледахме в градин-
ката едно чудно лале, обси-
пано с дъждовни капки. Жи-
во съвършенство. Изящест-
во.

„Красотата ще спаси
света! Това не са прости ду-
ми. Това е дълбока истина,
сила има в нея. Като се рад-
ваш на красотата, ти се свър-

зваш с Онзи, Който я е съз-
дал, Който се изявява чрез
нея. Значи ти ще общуваш с
Доброто и Красивото – това
ще бъде твоят живот. Човек
трябва да има жива връзка с
онова, което е красиво, с оно-
ва, което е добро – т.е. оно-
ва, което носи Живот. И то-
ва е живот вечен...”

„Някой пее, някой свири,
някой рисува – изкуство; ня-
кой посажда едно цветенце –
и това е изкуство. Да създа-
деш едно красиво кътче – и
това е изкуство, то е творчес-
тво. Красотата предполага
винаги творчество, едно ду-
ховно присъствие. Красотата
е изявление на Духа.”

„Доколкото в човека е
развито чувството за красо-
та, дотолкова той има култу-
ра. Чувството за красота е
вложено в душата, но върху
него трябва да се работи, да
се развива то, да расте. Чо-
век трябва да обича красота-
та и да я дири. Баща ми има-
ше горе, на Узана, едни лю-
бими места сред скалите, къ-
дето напролет цъфтяха коки-
чета. Години наред, откакто
го помня, всяка пролет – той
знаеше точно кога – се вди-
гаше и пеш се качваше горе,
в Балкана – само за да види
кокичетата. Това беше покло-
нение на красотата. Обичаше
ги просто. Няма по-хубаво от
това да обичаш! Обичаш –
значи Бог те е посетил. Бла-
годари! Самата красота е
изявление на обичта.”

„Ще имаш почит и уваже-
ние към красотата, където и
да я срещнеш – и вън, и вът-
ре в човека. Всяко цвете, и
най-малкото, има присъст-
вие, създава атмосфера. То
служи! Служи на красотата –
значи служи на Духа. Ще ува-
жаваш тревата, както уважа-
ваш папата.”

„Където е красотата – там
Бог присъства. Можеш ли да
не се спреш да й се порад-
ваш, да благодариш? Можеш
ли да отминеш? Запомни:
Има само един истински грях
- да отминеш с безразличие
красотата.”

Мария Кисова
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Íåèçäàâàíàòà äèïëîìíà ðàáîòà

ÇÀ ÄÈÏËÎÌÍÀÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

Ïåòúð Äúíîâ å ïúðâè-
ÿò áúëãàðèí, êîéòî èçñ-
ëåäâà íàó÷íèÿ âúïðîñ çà
ìèãðàöèÿòà è ïîêðúñòâà-
íåòî íà ãåðìàíñêèòå
ïëåìåíà. Òîé å è ïúðâè-
ÿò áúëãàðèí, ïèñàë çà
åïèñêîï Âóëôèëà è íåãî-

Ïåòúð Äúíîâ è Âóëôèëà

ÐÎÑÅÍ ÌÈËÅÂ
å èñòîðê è òåîðåòèê

íà ìåäèèòå è êîìóíèêàöè-
èòå, çàâúðøèë Õóìáîëòî-
âèÿ óíèâåðñèòåò â Áåðëèí
(1985 ã.), ä-ð íà ôèëîñîâñ-
êèòå íàóêè íà Çàëöáèðãñ-
êèÿ óíèâåðñèòåò, ðåäîâåí
÷ëåí íà Íþéîðêñêàòà àêà-
äåìèÿ íà íàóêèòå.

Îò 2002 ã. - èíèöèàòîð
è ðúêîâîäèòåë íà Ãîòñêèÿ
ïðîåêò íà ÁÌÀ.

âîòî ìèñèîíåðñòâî. Ïðå-
äè íåãî åäèíñòâåíî Ãàâ-
ðèë Êðúñòåâè÷, ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîð íà Èçòî÷íà
Ðóìåëèÿ, ïðîó÷âà ãîòè-
òå, íî îò äðóã ðàêóðñ –
êàòî èñòîðè÷åñêî ïðè-
ñúñòâèå ïî çåìèòå íà
òðàêèòå, êàòî ïîãëåä êúì
ãîòèòå êàòî ÷àñò îò ðàç-
ëè÷íèòå åòíîñè, îáðàçó-
âàëè ïî-êúñíî áúëãàðñ-
êèÿ íàðîä.

Âúâ âðåìåòî íà ñëåä-
âàíåòî íà ìëàäèÿ Äúíîâ
ñòàíäàðòúò íà ïèñàíå íà
äèïëîìíè ðàáîòè å íå
ïîâå÷å îò 20 ðúêîïèñíè
ñòðàíèöè çà åâðîïåéñ-
êèòå è àìåðèêàíñêèòå
óíèâåðñèòåòè. Èçèñêâà-
íåòî å â íàé-êðàòúê îáåì
äà ñå ïðåäñòàâè íàé-ñú-
ùåñòâåíîòî, åñåíöèÿòà.
/Êðàòêîñòòà å ñåñòðà íà
òàëàíòà/, êàçâà åäíà ïî-
ãîâîðêà, à òðóäúò íà Ïå-
òúð Äúíîâ ïðèòåæàâà è
äîñòàòú÷íà îáõâàòíîñò è
äúëáî÷èíà.

Òîé ñïàçâà ïðîïîð-
öèÿòà íà èñòîðè÷åñêîòî
èçñëåäâàíå – íàó÷íèÿò
ïîäõîä ñúîòâåòñòâà íà
ðåàëíèòå ôàêòè. Ðàáîòà-
òà ìó å 48 ðúêîïèñíè
ñòðàíèöè. Â åñåòî íà

ìèãðàöèÿòà íà ãåðìàíñ-
êèòå ïëåìåíà ñà ïîñâå-
òåíè 39 ñòðàíèöè è 7 íà
òÿõíîòî ïîêðúñòâàíå,
êîåòî áóäè âúïðîñ, íî
ìèãðàöèÿòà å ïðîäúëæè-
ëà ìíîãî ïîâå÷å ãîäèíè,
ìíîãî ïî-ðàçíîðîäíà å
êàòî âðåìå-ïðîñòðàíñò-
âåíè èçìåðåíèÿ, à õðèñ-
òèÿíèçèðàíåòî å ïðîöåñ,
êîéòî ñå èçâúðøâà â ïî-
êðàòêè ñðîêîâå è òîé å
ñïàçèë òåçè ïðîïîðöèè â
ñâîÿòà ðàáîòà.

ÏÅÒÚÐ ÄÚÍÎÂ È
ÂÓËÔÈËÀ

Ïåòúð Äúíîâ íå ñëó-
÷àéíî ñå îáðúùà êúì
Âóëôèëà – õðèñòèÿíñêè
ìèñèîíåð, êîéòî å ñúç-
äàë ãîòñêàòà õðèñòèÿíñ-
êà àçáóêà, ïðåâåë å Áèá-
ëèÿòà íà ãîòñêè, è å ïðî-
ïîâÿäâàë íå ñàìî íà ãî-
òèòå, íî è íà âñè÷êè åò-
íîñè, æèâååùè òîãàâà ïî
äíåøíèòå áúëãàðñêè çå-
ìè, íà ãîòñêè, ëàòèíñêè
è ãðúöêè.. Â îáðàçà íà
Âóëôèëà ñÿêàø èìà íå-
ùî áëèçêî äî íåãîâàòà
èíòåëåêòóàëíà è äóøåâ-
íà íàãëàñà, äî íåãîâèÿ
ñâåòîãëåä. Âóëôèëà å
ïðîäúëæèòåë íà ñòàðîõ-
ðèñòèÿíñêàòà òðàäèöèÿ

è äåëîòî ìó å â ãîëÿìà
ñòåïåí èçðàç íà ñòðåìå-
æà çà âðúùàíå êúì èçâî-
ðèòå è ÷èñòîòàòà íà  âÿ-
ðàòà îò âðåìåíàòà íà
àïîñòîëèòå. Òîçè ñòðå-
ìåæ êúì èçíà÷àëíàòà,
÷èñòàòà õðèñòèÿíñêà äó-
õîâíîñò, å îáù è ïðè
äâàìàòà, íåçàâèñèìî ÷å
æèâåÿò â ðàçëè÷íè åïî-
õè. Äðóãèÿò ïàðàëåë
ìåæäó äâàìàòà å ãîëÿ-
ìîòî è êàòî îáåì, è êàòî
äóõîâíà ñòîéíîñò òâîð-
÷åñêî äåëî. Âóëôèëà
ïðåâåæäà Áèáëèÿòà, ñúç-
äàâà àçáóêà, ñúçäàâà
êíèæîâíà øêîëà – òâîð-
÷åñêè ïîðèâ, êîéòî ìî-
æåì êàòî óñòðåì äà ïîç-
íàåì â æèâîòà è äåëîòî
íà Ïåòúð Äúíîâ. Òðåòèÿò
àñïåêò å óíèâåðñàëíèÿò,
êîñìîïîëèòíèÿò ïîãëåä
êúì ñâåòà, õàðàêòåðåí
çà ïîñâåòåíèòå õîðà.

ÏÐÅÄÑÒÎÈ
Íà 23–25 íîåìâðè

2007 ãîä. „Áàëêàíìåäèÿ”
è öåíòúð „Âóëôèëà” ñúâ-
ìåñòíî ñ Íàöèîíàëíèÿ
àðõåîëîãè÷åñêè ìóçåé è ñ
ïîñîëñòâîòî íà Êðàëñòâî
Øâåöèÿ â Áúëãàðèÿ îðãà-
íèçèðàò íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åí ôîðóì. Òîãàâà Øâå-

öèÿ ùå ïîäàðè íà Áúëãà-
ðèÿ ôàêñèìèëå íà Êîäåêñ
Àðãåíòåóñ – Ñðåáúðíàòà
Áèáëèÿ. Òîâà å íàé-ñòàðè-
ÿò çàïàçåí ïðåïèñ íà
Áèáëèÿòà íà Âóëôèëà îò
íà÷àëîòî íà V² âåê, íàïðà-
âåí â Ðàâåíà, Èòàëèÿ, ñúõ-
ðàíÿâàù â ñãðàäàòà íà
Óíèâåðñèòåòñêàòà áèáëè-
îòåêà â ãðàä Óïñàëà, Øâå-
öèÿ. Òî ùå áúäå èçëîæå-
íî â Íàöèîíàëíèÿ àðõåî-
ëîãè÷åñêè ìóçåé. Ïî òîçè
ïîâîä ìóçåÿò îðãàíèçèðà
ïúðâàòà ïî ðîäà ñè èç-
ëîæáà íà ãîòñêè íàõîäêè,
îòêðèòè ïî áúëãàðñêèòå
çåìè. Ùå ñå ïðîâåäå è
ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà
êîíôåðåíöèÿ íà òåìà /
Ãîòñêàòà ïèñìåíà êóëòó-
ðà è òðàíñêóëòóðíîñòòà â
àíòè÷íèÿ ñâÿò/. Íà íåÿ ùå
ïðèñúñòâàò îñâåí ó÷åíè
îò Áúëãàðèÿ è íàé-èçÿâå-
íèòå ñïåöèàëèñòè ïî ãîò-
ñêèòå èçñëåäâàíèÿ îò
Øâåöèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ
è Åãèïåò. Ïîêàíåí å è ã-í
Àíäðåé Ãðèâà, êîéòî ùå
èçíåñå äîêëàä íà òåìà /
Ïåòúð Äúíîâ //–// ïðåäòå-
÷à íà èçñëåäâàíèÿòà çà
ãåðìàíèòå â áúëãàðñêàòà
íàóêà/.

Ðîñåí Ìèëåâ

Åñåòî íà
Ïåòúð

Äúíîâ çà
ãåðìàíñêèòå

ïëåìåíà
Ïðåç ó÷åáíàòà

1892/1893 ãîäèíà
Ïåòúð Äúíîâ ñëåä-
âà êóðñ ïî ïðàêòè-
÷åñêà òåîëîãèÿ, âî-
äåí îò Ëóòåð Òàóí-
ñúíä (1838-1922),
ïðîôåñîð â òåîëî-
ãè÷åñêèÿ ôàêóëòåò
â Áîñòúí îò 1867 ã.
Â êðàÿ íà òîçè êóðñ
òîé òðÿáâà äà íàïè-
øå åñå, êîåòî çà-
âúðøâà íà 15 àïðèë
1893 ã. Åñåòî, ïîñ-
âåòåíî íà îðèãè-
íàëíàòà òåìà âúðõó
ìèãðàöèÿòà íà ãåð-
ìàíñêèòå ïëåìåíà
è õðèñòèÿíèçèðà-
íåòî èì å ñ îãðàíè-
÷åí îáåì 48 ñòðà-
íèöè è íå ñúäúðæà
á è á ë è î ã ð à ô ñ ê à
ñïðàâêà èëè ïîêà-
çàëåö. Tåêñòúò å
ðúêîïèñåí - íåùî
îáè÷àéíî çà îíîâà
âðåìå, ñ ìíîãî ÷åò-
ëèâ è îáðàáîòåí ïî-
÷åðê. ...Ïðîôåñîð
Òàóíñúíä âåðîÿòíî
å áèë äîâîëåí, êî-
ãàòî ñòóäåíòúò â
ðàáîòàòà ñè èíòåð-
ïðåòèðà ïî èíòåëè-
ãåíòåí íà÷èí íÿ-
êîëêî èçáðàíè îò
íåãî èçòî÷íèöè...

Â åñåòî ñè òîé å
ïðåäñòàâèë íàé-ñú-
ùåñòâåíèòå ìî-
ìåíòè îò èñòîðèÿòà
íà ìèãðàöèÿòà íà
ãåðìàíñêèòå íàðî-
äè è å çàâúðøèë,
ï î ä ÷ å ð ò à â à é ê è
ñïåöèàëíàòà ðîëÿ
íà ãîòñêèÿ åïèñêîï
Âóëôèëà çà õðèñ-
òèÿíèçèðàíåòî èì.

Â ñâîÿ ïðeâîä íà
Áèáëèÿòà òîé âú-
âåæäà íîâî ëè÷íî
ìåñòîèìåíèå çà Àç
– ik, äîêàòî â ñòà-
ðîãðåìàíñêè òî å
eko. Äâåòå áóêâè ñà
ñúêðàùåíèå íà
Èñóñ Õðèñòîñ
(Iesus Krist). Bïîñ-
ëåäñòâèå îò òÿõ
ïðîèçëèçàò íåìñ-
êîòî ich, õîëàíäñ-
êîòî ik è àíãëèéñêî-
òî i.

Â ñâîåòî èçñ-
ëåäâàíå íà èñòîðè-
ÿòà Ïåòúð Äúíîâ
îòêðèâà ôèãóðàòà
íà ãîòñêèÿ ïðîïî-
âåäíèê Âóëôèëà.
Âóëôèëà ñúçäàâà
íîâè äóìè â ãîòñ-
êèÿ åçèê è íîâà àç-
áóêà, çà äà ïðåâåäå
Åâàíãåëèÿòà, ñ êîå-
òî âäúõíîâÿâà ãåð-
ìàíñêèòå ïëåìåíà
äà íàìåðÿò ïúòÿ
êúì Õðèñòîñ.

×àñòè îò
ïðåäãîâîðà íà

Õàðè Ñàëìàí, ä.ô.í

Âóëôèëà (311-383 ã.)  å
îò ãîòñêèòå ïëåìåíà, êîè-
òî ñå çàñåëâàò ïî Ñåâåð-
íîòî ×åðíîìîðèå îêîëî 3.
âåê. Ïîä íàïîðà íà õóíñ-
êèòå îðäè íà Àòèëà îñòãî-
òèòå ñå çàñåëâàò â Ïàíîí-
íèÿ (äí. Óíãàðèÿ), à âåñò-
ãîòèòå (èëè çàïàäíèòå ãî-
òè, íàðè÷àíè îùå âèñèãî-
òè) çàæèâÿâàò ïî ïîðå÷è-
åòî íà ðåêà Äóíàâ â Ìàë-
êà Ñêèòèÿ (äí. Äîáðóäæà)
è Äîëíà Ìèçèÿ (ãð. Äåâíÿ).

Âóëôèëà ñå ðàæäà îêî-
ëî 311 ã. Áàùà ìó å îò ãîò-
ñêè ïðîèçõîä, à ìàéêà ìó
å ïëåíåíà ãðúöêà õðèñòè-
ÿíêà îò Êàïàäîêèÿ. Âóëôè-
ëà èçðàñòâà â Êîíñòàíòè-
íîïîë, êúäåòî ïîëó÷àâà
äóõîâíî îáðàçîâàíèå. Òàì
ñå ñáëèæàâà ñ ãîòñêèÿ
åïèñêîï Òåîôèë è ñòàâà
íåãîâ ïðèåìíèê ïðåç 341
ã., êîãàòî å ðúêîïîëîæåí â
äóõîâåí ñàí îò àðèàíñêèÿ
åïèñêîï Åâñåâèé Íèêîìå-
äèéñêè.

Âóëôèëà ïðåâåæäà
ïðåç IV âåê â áëèçîñò äî
äðåâíèÿ Íèêîïîëèñ àä Èñ-

Âóëôèëà

Íàé-äîáðå çàïàçåíèÿò ãîòñêè ïðåâîä å Co-
dex Àrgenteus (Ñðåáúðåí êîäåêñ) îò 5–6 âåê.
Èñòîðèÿòà íà ñâåòîâíîèçâåñòíàòà ãîòñêà Áèá-
ëèÿ å íàäõâúðëèëà âå÷å õèëÿäîëåòèå è ïîëî-
âèíà. Íàé-ñòàðèÿò çàïàçåí äî äíåñ ïðåïèñ íà
ñúçäàäåíèÿ â Íèêîïîëèñ àä Èñòðóì íà äíåø-
íà áúëãàðñêà òåðèòîðèÿ îðèãèíàë å íàïðàâåí
îêîëî ñòî ãîäèíè ïî-êúñíî â Ðàâåíà ïî çàïî-
âåä íà èìïåðàòîð Òåîäîðèõ. Íàïèñàí å ñúñ
ñðåáúðíè áóêâè íà ïóðïóðåí ïåðãàìåíò, à íà-
÷àëíèòå äóìè íà âñåêè íîâ ïàðàãðàô ñà ñúñ
çëàòíè áóêâè. Ïúðâîíà÷àëíî ñå å ñúñòîÿë îò
336 ëèñòà ñ ðàçìåð 20 íà 25 ñì, ñúäúðæàùè
÷åòèðèòå Åâàíãåëèÿ, îò êîèòî ñà çàïàçåíè ñà-
ìî 188 (ïîñëåäíèÿò ëèñò å îòêðèò ïðåç 1970
ã.). Ôðàãìåíòèòå, çàïàçåíè äî äíåñ, ñà ïðåìè-
íàëè ïðåç ìàíàñòèðà „Âåðäåí”, Ïðàãà è Õîëàí-
äèÿ è ñå ñúõðàíÿâàò è äî äíåñ â Óíèâåðñèòåò-
ñêàòà áèáëèîòåêà "Êàðîëèíà Ðåäèâèâà" â ñòà-
ðîïðåñòîëíèÿ ãðàä Óïñàëà, Øâåöèÿ.Ïå÷àòúò íà Âóëôèëà

òðóì (êðàé äí. ñ. Íèêþï,
Âåëèêîòúðíîâñêî) ãîëÿìà
÷àñò îò Ñâåòîòî ïèñàíèå
íà ãîòñêè åçèê.

Ñúçäàâà ãîòñêà àçáó-
êà, áàçèðàíà íà 27 ãðúöêè
è 6 ëàòèíñêè áóêâè, êàêòî
è äâà ãîòè÷åñêè ðóíè÷åñ-
êè çíàêà, è ïðåâîä íà Áèá-
ëèÿòà íà (âåñò)ãîòñêè äèà-
ëåêò, êîèòî ñúäúðæàò öÿ-
ëàòà Áèáëèÿ ñ èçêëþ÷åíèå
íà Êíèãèòå íà öàðåòå (çà-
ðàäè âîåííàòà íàòóðà íà
ãîòèòå).

Âóëôèëà å ïî÷èòàí êàê-
òî â êàòîëè÷åñêèÿ ñâÿò êà-
òî åäèí îò ïúðâèòå õðèñòè-
ÿíñêè ïðîñâåòèòåëè íà Åâ-
ðîïà, òàêà è â ïðîòåñòàíò-
ñêèÿ - êàòî ïðåäñòàâèòåë
íà àðèàíñòâîòî, êîåòî â
ðàííîõðèñòèÿíñêèÿ ïåðè-
îä ïðîïîâÿäâà îïðîñòå-
íîñò íà ðèòóàëà, ïîä÷åð-
òàíà ñêðîìíîñò íà äóõîâ-
íèöèòå è äðóãè, âúçïðèåòè
ñòîëåòèÿ ïî-êúñíî îò Ðå-
ôîðìàöèÿòà, ïîñòóëàòè.
"Åêóìåíè÷åñêèÿò ëåêñè-
êîí íà ñâåòèèòå" äîðè îò-
áåëÿçâà äíåñ åâàíãåëñêî-

ëþòåðàíñêè âúçïîìåíàòå-
ëåí äåí çà Âóëôèëà - 26 àâ-
ãóñò.

 Çíàåì, ÷å âåñòãîòèòå,
ñëåä êàòî â ïî-ãîëÿìàòà ñè
÷àñò íàïóñêàò äíåøíàòà
íè òåðèòîðèÿ, â V âåê ñå
ðàçñåëâàò â äíåøíèòå
Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, Ôðàí-
öèÿ, â Öåíòðàëíà è îò÷àñ-
òè äîðè â Ñåâåðíà Åâðîïà.
Òàì äàâàò ñâîÿ îñíîâîïî-
ëàãàù ïðèíîñ ïðè ïîñòå-
ïåííîòî ôîðìèðàíå è ðàç-
âèòèå íà ñúîòâåòíèòå íà-
ðîäíîñòè. Òå ñà èçâåñòíè
îùå êàòî "âèçèãîòè" èëè "
ìúäðèòå ãîòè", à èñòîðèÿ-
òà ðÿäêî äàâà ïîäîáíè îï-
ðåäåëåíèÿ äàðîì. Ôàêòúò,
÷å èìåííî ó íàñ å ñúçäà-
äåíà òÿõíàòà àçáóêà, ñòà-
íàëà âïîñëåäñòâèå åäíà îò
îïðåäåëÿùèòå çàïàäíîåâ-
ðîïåéñêè ïèñìåíîñòè, å
èçâåñòåí ñàìî íà òåñåí
êðúã ñïåöèàëèñòè íà Çà-
ïàä.



4 áðîé 24, íîåìâðè 2007 ã.Ñëó÷è ñå

Ïðåç ñåïòåìâðè
2006 ãîäèíà òúðíîâ-
ñêàòà áðàòñêà ãðóïà
ïîëó÷è ñ ðåøåíèå çà
ðåñòèòóöèÿ 3,1 äêà â
ðàéîíà íà ñ. Ðåñåí,
íà íÿêîëêî êèëîìåòðà
îò Âåëèêî Òúðíîâî, è
3,7 äêà íåïîñðåäñòâå-
íî äî êðàÿ íà ãðàäà, â
êâàðòàë Êàðòàëà. Â
òàçè ìåñòíîñò îò 1989
ã.  áðàòñêàòà ãðóïà
ïîñðåùà èçãðåâèòå è
èãðàå Ïàíåâðèòìèÿ.
Íà 5 äåêåìâðè 2006 ã.
áÿõà çàáèòè êîë÷åòà-
òà íà òåðåíà. Ñ ìíîãî
èäåè è ñ ãîòîâíîñò çà
ðàáîòà îáìèñëÿõìå
ïëàíîâåòå çà ïðîðåæ-
äàíå íà ãîðàòà è ÷èñ-
òåíå íà ìàëêèòå ïîñ-
òðîéêè, èçïîëçâàíè
ïðåäè çà âîåííè öåëè.
Â êðàÿ íà Âòîðàòà
ñâåòîâíà âîéíà òî÷íî
òàçè çåìÿ å áèëà óáå-
æèùå íà íåìñêè âîé-
íèöè.  Òå ñà êîïàëè
îêîïè, êîèòî ñòîÿò è
äî äíåñ.

Íàøåòî êúò÷å çåìÿ
ïðåäëàãà ïðåêðàñíà
ïàíîðàìà, áëèçî å äî
ãîðàòà, Ñëúíöåòî èç-
ãðÿâà îò áëèçêèÿ õúëì
è ñÿêàø ñàìî êðà÷êà
òå äåëè îò òàçè ñâåò-
ëèíà, âëèâàùà æèâîò.

Ñ íåòúðïåíèå ãðó-
ïàòà çàïî÷íà îòíà÷à-

Ñ Áîæèÿòà ïîìîù

Òúðíîâñêè äíåâíèê

ëî ðåäêè, à ñ ïðîëåò-
òà – ðåäîâíè áðèãàäè
çà àêòèâíîòî îáëàãî-
ðîäÿâàíå íà òåðåíà:
÷èñòåíå îò õðàñòè, ñú-
áèðàíå íà êàìúíè, ñà-
äåíå íà öâåòÿ, íà ïîä-
ïðàâêè, ñúáèðàíå íà
ì í î ã î ò î
á î ê ë ó ö è
èç ðàéî-
íà. Îò V² ² ²
ê à ò å ã î -
ðèÿ çåìÿ,
òèï èçîñ-
ò à â å í à
íèâà è ãî-
ðà, êàêòî
ñå âîäè
ïî äîêó-
ìåíò,  çà
í ÿ ê î ë ê î
ì å ñ å ö à
òî ñå
ïðåâúðíà
â ìå÷òàí
è óþòåí
ê ú ò .
Î ô î ð -
ì è õ ì å
àëåè ñ
ê à ì ú ÷ å -
òà.  Çà-
ñ ÿ õ ì å
ã ð à ä è í -
êè. Ñëåä êðàòúê êóðñ
ïî àøëàäèñâàíå îá-
ëàãîðîäèõìå äåñåòêè
îò íàëè÷íèòå ãîðñêè
äúðâåòà â ðàçëè÷íè
ïëîäíè íàñàæäåíèÿ.
Ñëåä êàòî ðàçáðàõìå,

÷å ñúðíè÷êèòå è êîçè-
òå ñà íàøè ÷åñòè ïî-
ñåòèòåëè, ïîëîæèõìå
ãðèæè âñÿêî äðúâ÷å
äà áúäå ïðåäïàçåíî
ñúñ ñïåöèàëíà ìðå-
æà.

Â ïàðàìåòðèòå íà

íàøàòà çåìÿ ñå îêà-
çàõà íÿêîëêî ãîòîâè
ïîñòðîéêè – ìàëêà,
áåç ïðîçîðöè, óäîáíà
çà ñêëàä, è ïî-ãîëÿìà,
êîÿòî ðåøèõìå äà
ïðåóñòðîèì â ìÿñòî

çà áðàòñêè ñðåùè.
Ðåäîâíî ïðåç ïðîëåò-
òà è ëÿòîòî, ñëåä èçã-
ðåâ è Ïàíåâðèòìèÿ,
çàïî÷âàøå óñèëåíà
ðàáîòà. Ãîðåùàòà âî-
äà è ëåêàòà çàêóñêà
áÿõà âåñåëè ìèãîâå,

ñëåä êîèòî êèïÿõà
òðóä è îæèâåíè ðàçãî-
âîðè çà ñòîïàíèñâà-
íåòî íà èìîòà ñðåä
îùå íåðåãóëèðàíèÿ
ðàéîí. Ïðåç þíè òàçè
ãîäèíà ïîñòàâèõìå

âðàòà è ïðîçîðöè íà
íàé-ãîëÿìàòà ñãðàäà.
Ðåìîíòèðàõìå ïîêðè-
âà – ïîñòàâèõìå èçî-
ëàöèÿ è óëóöè, à ïðåç
þëè è àâãóñò øïàê-
ëîâêà, áîÿäèñâàíå íà
ñòåíèòå, ñëàãàíå íà

ãðàíèòîã -
ðåñ, çàêó-
ïóâàíå íà
íîâè ÷àìî-
âè ïåéêè è
ìàñè. Ïåð-
äåíöà, çà-
ê à ÷ à ë ê è ,
ø ê à ô ,
ìàëêà ïå÷-
êà çà äúð-
âà,  òàáëî
çà íîâèíè-
òå îôîð-
ìèõà èíòå-
ðèîðà íà
òðèòå ìàë-
êè ïîìå-
ùåíèÿ íà
ñãðàäàòà.

Åñòåñò-
âåíî ñå ïî-
ëó÷è îñâå-
ùàâàíåòî
íà òîçè
á ð à ò ñ ê è
ö å í ò ú ð ,

êîãàòî çà ïúðâè ïúò
áÿõà ïðàçíóâàíè ïúð-
âèòå ñúáîðíè äíè – 19–
21 àâãóñò òàçè ãîäèíà
îò îíåçè, êîèòî íå áÿ-
õà îòèøëè íà Ðèëà.

Ïðåç ìåñåö îêòîì-

âðè çàïî÷íàõìå
îôîðìÿíåòî íà ïëî-
ùàäêà, íà êîÿòî äà
èãðàåì Ïàíåâðèòìèÿ.
Òåðåíúò áåøå ñ íàê-
ëîí è áÿõà íåîáõîäè-
ìè íÿêîëêî òîíà “õó-
áàâà” ïðúñò, çà äà ñå
èçðàâíè, äà å óäîáíà
è êðàñèâà. Èçâúðøè
ñå ïðîôåñèîíàëíî
çàòðåâÿâàíå.  Ïðåç
ñúùèÿ ìåñåö â ïîäíî-
âåíàòà ñãðàäà çàïî÷-
íà ÷åòåíåòî íà íåäåë-
íè áåñåäè îò 10 ÷àñà.
Ïðåäâèæäàò ñå êà-
ìåðíè ñðåùè, ëåêòî-
ðèè, êðúæîöè ïî èç-
êóñòâà è äðóãè.

Ùå ñå ðàäâàìå,
àêî íàøè ñúìèøëåíè-
öè íè ïîäêðåïÿò ñ
èäåè, ïëàíîâå, òðóä,
ñðåäñòâà, çà äà äî-
âúðøèì çàïî÷íàòîòî.
Íåêà çàåäíî äà áëà-
ãîäàðèì íà Áîã è ìî-
ëèòâåíî äà áëàãîñëî-
âèì âñè÷êè áðàòñêè
ãðóïè, êàòî èì ïîæå-
ëàåì ùàñòèåòî, êîåòî
íèå ïðåæèâÿõìå ïðåç
òàçè ãîäèíà: ñàìè äà
èçãðàæäàìå ìå÷òèòå
ñè ñïîðåä èäåèòå íà
Ó÷èòåëÿ è äà èìàìå
ñâîé èäååí è äóõîâåí
êúò â òîçè ìàòåðèà-
ëåí ñâÿò.

Ñíåæàíà
Äèìèòðîâà

ÏÐÅÄÈ ÑÅÃÀÑíèìêè: Òåîäîðà Ìå÷êàðîâà
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Â äíèòå îò 5 äî 7 îê-
òîìâðè 2007 ã. ïðîäúë-
æèõà ïðîÿâèòå, ïîñâåòå-
íè íà 100-ãîäèøíèíàòà
îò îñíîâàâàíåòî íà
áðàòñêà îáùíîñò â Áóð-
ãàñ.

Íà 5 îêòîìâðè â çàëà-
òà íà áèáëèîòåêà Ï. Ê.
ßâîðîâ â öåíòúðà íà ãðà-
äà áå îòêðèòà ôîòîèç-
ëîæáà ïîä íàäñëîâ Åçè-
êúò íà Ëþáîâòà ñ àâòîð
Åëåíà Êàöàðñêà. Ìàéñ-
òîðñêèòå òâîðáè – êàäðè
îò Ðèëà, ïðåäèìíî îò ðà-
éîíà íà Ñåäåìòå åçåðà,
ïîêàçàõà ïëåíèòåëíè
ïàíîðàìè, êðàñèâè èçã-
ðåâè è áåëè Ïàíåâðèò-
ìèè. Ôîàéåòî ñå îêàçà
ìàëêî çà âñè÷êè ãîñòè.
Ïðîçâó÷à ïðèâåòñòâèå-

Ñëåä êàòî Áóðãàñêîòî
áðàòñòâî îòáåëÿçà ñâîÿ
100-ãîäèøåí þáèëåé, äîé-
äå ðåä íà Ïëåâåí äà ïðàç-
íóâà 80 ãîäèíè îò íà÷àëî-
òî íà îðãàíèçèðà-
íèÿ áðàòñêè æè-
âîò. Íà 21 îêòîìâ-
ðè â 12.00 ÷. ãàëå-
ðèÿ Ëèðà âúâ Âî-
åííèÿ êëóá ñúáðà
ìåñòíè ïîñëåäî-
âàòåëè íà Ó÷åíèå-
òî, ãðàæäàíè è
ãîñòè îò Òðîÿí,
Ëîâå÷, Ñâèùîâ,
Âåëèêî Òúðíîâî,
Ãàáðîâî, Ïëîâäèâ,
Âèäèí, Ñîôèÿ. Íà-
÷àëîòî íà ïðàçíè-
êà ïîñòàâè áðàò
Ìèòêî Íåíêîâ îò
Ñâèùîâ. Òîé ïîä-
íåñå èíòåðåñíè
ôàêòè çà ïðåíàñÿ-
íåòî íà èñêðàòà
íà Ó÷åíèåòî îò
Ñâèùîâ â Ïëåâåí îò áðàò
Àí÷î Àí÷åâ. Èçëîæåíèåòî
áåøå ïðîäúëæåíî îò Òî-
äîðêà Êîñòàäèíîâà, êîÿ-
òî ñúùî ñïîäåëè èíôîð-
ìàöèÿ çà áðàòñêèÿ æèâîò
â ãðàäà. Òÿ ðåâíîñòíî è
çàäúëáî÷åíî ïðîó÷âà
íèøêàòà íà Ó÷åíèåòî âúâ
âðåìåòî. Ïðåç ïîñëåäíè-
òå 2 ãîäèíè èçâåäíúæ çà-
ïî÷âàò äà èçëèçàò „íà
ñâåòëî” ìíîãî ôàêòè, ãî-
âîðåùè çà õîäà íà ñúáè-
òèÿòà â Ïëåâåí. Îò åäíà
ñíèìêà ñòàâà ÿñíî, ÷å íÿ-
êîëêî ñåñòðè è áðàòÿ ñà
ñå ñúáèðàëè â êúùà äî
ó÷èëèùå Èâàí Âàçîâ â
öåíòúðà íà ãðàäà. Ñàìî
ìèíóòè ñëåä êàòî ñåñòðà

Îùå çà þáèëåÿ â Áóðãàñ

òî íà Êîíñòàíòèí Çëà-
òåâ, ÷óõìå ïîåçèÿòà íà
Ìàðèàíà Àëåêñàíäðîâà,
íàñëàäèõìå ñå íà îáëà-
ãîðîäÿâàùàòà ìóçèêà
íà Ó÷èòåëÿ, èçïúëíåíà
îò Èíà Äîéíîâà è Ðîñè-
öà ×èëèêîâà. Ñâåòëàòà è
ïðå÷èñòâàùà àòìîñôå-
ðà íà ïëàíèíàòà ñÿêàø
èçïúëíè çàëàòà è âñè÷êè
ïðèñúñòâàùè. È êàêòî
îòáåëÿçâà â ñâîÿ ðåïîð-
òàæ çà ñúáèòèåòî ìåñò-
íîòî èçäàíèå íà âåñòíèê
24 ÷àñà: “Ðèëà îæèâÿ â
òàçè ìîðñêà ãàëåðèÿ”.
Èçëîæáàòà îñòàíà â
Áóðãàñ çà îêîëî äâå ñåä-
ìèöè.

Íà 6 è 7 îêòîìâðè ñúñ
ñúäåéñòâèåòî è ãîñòîï-
ðèåìñòâîòî íà ïðèÿòåëè-

òå îò Àéòîñ â Áðàòñêàòà
ãðàäèíà ñå ïðîâåäå ñðå-
ùà, ïîñâåòåíà íà þáè-
ëåÿ. Ïðèñòèãíàõà áðàòÿ è
ñåñòðè îò öÿëàòà ñòðàíà.
Ïúðâèÿò äåí çàïî÷íà ñ
îáù íàðÿä, áåñåäà îò
Ó÷èòåëÿ, ãèìíàñòè÷åñêè
óïðàæíåíèÿ è çàêóñêà.

Èçñëóøàõìå ëåêöèÿ-
òà íà Êîíñòàíòèí Çëàòåâ
Ñúâúðøåíñòâîòî. Â íåÿ
àâòîðúò, ÷åðïåéêè àðãó-
ìåíòè îò áîãàòîòî ñëîâî
íà Ó÷èòåëÿ, äîêàçâà, ÷å
ñúâúðøåíñòâîòî ìîæå
äà ñå òúðñè ÷ðåç äóõîâ-
íî ðàçâèòèå, ñ ïîìîùòà
íà ñòðåìåæà êúì îñúç-
íàâàíå è ïðèëàãàíå â
æèâîòà íà Áîæåñòâåíà-
òà Ëþáîâ.

Ñëåäâàùàòà  òåìà
Îñíîâíè äåéñòâàùè ëè-
öà â êîñìè÷íèÿ òåàòúð,
èãðàí íà Áóðãàñêà ñöå-
íà, ÷óõìå êðàòêè áèîã-
ðàôèè íà íÿêîè îò ïúð-
âèòå  ó÷åíèöè íà Ó÷èòå-
ëÿ – Ïåíþ Êèðîâ, Òîäîð
Ñòîèìåíîâ, Âåëè÷êà
Ñòîé÷åâà, Áîÿí Áîåâ,
Àëåêñàíäðà Ñîòèðîâà,
Ìèí÷î Ñîòèðîâ, Æåíè
Ïàòåâà, Ãåîðãè Êóðòåâ.
Âñè÷êè òå ñà èìàëè ïðè-
âèëåãèÿòà è îòãîâîð-
íîñòòà äà ñúçäàâàò îñ-
íîâèòå íà Áóðãàñêîòî
áðàòñòâî è äà îñòàâÿò
çà íàñ ñâîÿ äîñòîåí

ïðèìåð. Îïàçâàíåòî è
èçó÷àâàíåòî íà òÿõíîòî
íàñëåäñòâî áè íè ïîìîã-
íàëî ïî-äîáðå äà îñúç-
íàåì èñòèíñêîòî è íåï-
ðåõîäíîòî – òîâà, êîåòî
âèíàãè îñòàâà ñ íàñ è
íèêîé íèêîãà íå ìîæå äà
íè îòíåìå. Â ñëåäîáåä-
íèòå ÷àñîâå ðàáîòàòà íè
ïðîäúëæè ñ ëåêöèÿòà íà
Äèìèòúð Êàëåâ Ñèíàð-
õè÷åñêàòà âåðèãà – íîâà-
òà ðåôîðìàöèÿ íà ïðà-
âîñëàâèåòî. Êàòî îòï-
ðàâíà òî÷êà çà èçãðàæ-
äàíå íà òåìàòà ñà èç-
ïîëçâàíè äîêóìåíòèòå,
ïóáëèêóâàíè â íàñêîðî
èçëÿçëàòà êíèãà íà
Áðàòñêîòî èçäàòåëñòâî
Âåðèãàòà íà Áîæåñòâå-
íàòà Ëþáîâ. ×ðåç ðåä
èñòîðè÷åñêè ôàêòè ëåê-
òîðúò èçâåäå îñíîâíàòà
ñè òåçà çà ïàðàëåë ìåæ-
äó çàïàäíîåâðîïåéñêà-
òà ðåôîðìàöèÿ è Ó÷åíè-
åòî íà Ó÷èòåëÿ. Ïîñëåä-
âà îæèâåíà äèñêóñèÿ
âúðõó èçëîæåíàòà òåìà.
Âå÷åðòà çàâúðøè ñ êîí-
öåðò.

Ñ ïîìîùòà íà âèäå-
îïðîåêòîð  Ëþäìèëà
Äèìèòðîâà ïðåäñòàâè
ñâîåòî çàäúëáî÷åíî íà-
ó÷íî èçñëåäâàíå Íåïîç-
íàòè ñòðàíèöè îò èñòî-
ðèÿòà íà Áðàòñòâîòî.
Òåìàòà å ðåçóëòàò íà

íåêîëêîìåñå÷íà óïîðè-
òà ðàáîòà. Âúçíèêíàëè-
òå âúïðîñè ñà èçèñêâà-
ëè ìíîãî ÷àñîâå íà ïðî-
âåðêè ïî àðõèâè è èíñ-
òèòóöèè â Áóðãàñ, Ñëè-
âåí, ßìáîë è Àéòîñ. (Òà-
çè çàäà÷à å èçïúëíåíà
ñúâìåñòíî ñ Âåëè÷êà
Äðàãàíîâà.) Òàêà âè-
äÿõìå èíòåðåñíè äàííè
è ñíèìêè, ñâúðçàíè ñ
Íèêîëàé Âåë÷åâ è Òî-
äîð Ñòîèìåíîâ. Âèäÿõ-
ìå íîâîîòêðèòèÿ ñìúð-
òåí àêò íà Ïåíþ Êèðîâ,
ïúðâîòî èçäàíèå íà Õèî
Ìåëè Ìåñàèë – 1900 ã.,
îò êîåòî å âèäíî, ÷å òåê-
ñòúò íà ïåñåíòà Ëþáîâ-
òà å èçâîð å îò Ó÷èòåëÿ,
à ñúùî òàêà íåèçâåñòíî
äîñåãà ïúðâî ïå÷àòíî
èçäàíèå íà Ïðèçâàíèå
êúì íàðîäà ìè. Âñè÷êî
òîâà ñúáóäè æèâ èíòå-

ðåñ â ïðèñúñòâàùèòå
áðàòÿ è ñåñòðè. Ïðåäèç-
âèêà âúïðîñè è ðàçèñê-
âàíèÿ è ïðåäñòàâëÿâà
îñíîâà çà áúäåùè èçñ-
ëåäâàíèÿ. Áÿõà ïðî÷å-
òåíè èçáðàíè ïèñìà îò
Ó÷èòåëÿ äî Ïåíþ Êèðîâ
è îò Ïåíþ Êèðîâ äî Ó÷è-
òåëÿ. Ïóáëèêóâàíåòî íà
÷àñò îò òåçè ìàòåðèàëè
ïðåäñòîè. Ñðåùàòà çà-
âúðøè ñ ïîçäðàâ îò Àí-
äðåé Ãðèâà êúì ëåêòî-
ðèòå è ó÷àñòíèöèòå.
Òîé çàïîçíà ïðèñúñòâà-
ùèòå ñ îñíîâíèòå àêòó-
àëíè íîâèíè îò æèâîòà
íà Áðàòñòâîòî.

Ñðåùàòà ïðåìèíà â
äóõ íà ïðèÿòåëñòâî, ñÿ-
êàø çàêðèëÿíà îò âñè÷-
êè ðàáîòèëè è ãðàäèëè
çà Áðàòñòâîòî ïðåç ïîñ-
ëåäíèòå 100 ãîäèíè.

Àíãåë Çàïðÿíîâ

Êîíöåðò íà Èíà Äîéíîâà è Ðîñèöà
×èëèêîâà
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Äóõúò íà ïðàçíèêà

Òîäîðêà ñïîìåíà, ÷å çà
íÿêîëêî ãîäèíè èìà ïðå-
êúñâàíå íà íèøêàòà íà
Ó÷åíèåòî â Ïëåâåí, ñåñò-
ðà Èîàíà Ñòðàòåâà ðàç-

êàçà èñòîðèÿ îò âðåìåòî,
êîãàòî å áèëà ðàçïðåäå-
ëåíà êàòî ó÷èòåëêà ïî öè-
ãóëêà â Ïëåâåíñêîòî ìó-
çèêàëíî ó÷èëèùå. Âúïðå-
êè îïàñíîñòòà çà ñåáå ñè,
òÿ ÷åòÿëà ìíîãî áåñåäè îò
Ó÷èòåëÿ. Äúðæàëà ãè â êó-
ôàð ïîä ëåãëîòî ñè. Åäèí
äåí íåéíà ïîçíàòà, ïðå-
ïîäàâàòåëêà ïî âèîëîí÷å-
ëî â ñúùîòî ó÷èëèùå,
ïðîÿâèëà èíòåðåñ êúì
êíèæêà ñ áåñåäè, êîÿòî
ñåñòðàòà íåâîëíî èçâàäè-
ëà íà ïîêàç. Èîàíà íå
ìîãëà äà îòêàæå íà íàñ-
òîÿòåëíàòà ìîëáà è äàëà
êíèæêàòà. Íà ñëåäâàùèÿ
äåí ñ îãðîìåí âúçòîðã âè-
îëîí÷åëèñòêàòà ñïîäåëè-

ëà, ÷å òèÿ äóìè ìîãàò äà
áúäàò íàïèñàíè ñàìî îò
ãåíèé è ÷å îòãîâàðÿò èç-
öÿëî íà âñè÷êè äóõîâíè
òúðñåíèÿ ïðåç æèâîòà é.

Îêðèëåíà îò ñðå-
ùàòà ñ èñòèííî-
òî ñëîâî, òÿ ñòà-
íàëà ïîñëåäîâà-
òåëêà íà Ó÷åíèå-
òî è âïîñëåäñò-
âèå ñå ïðèñúåäè-
íèëà êúì áðàòñ-
êàòà ãðóïà âúâ
Âèäèí. Èñòîðèÿ-
òà, ðàçêàçàíà îò
ñåñòðà Èîàíà,
äîêàçà, ÷å â Ïëå-
âåí äóõîâíàòà
ðàáîòà íå å ïðå-
êúñâàëà äî äíåñ.

Äà ñïîìåíåì è ñëåä-
íèÿ ôàêò îò èñòîðèÿòà íà
ìåñòíàòà ãðóïà: ïî âðå-
ìåòî íà Ó÷èòåëÿ íà åäèí
îò ñúáîðèòå âúâ Âåëèêî

Òúðíîâî ïðèñúñòâàëè ñà-
ìî ÷åòèðèìà äóøè îò
Ïëåâåí. Òîâà íàïðàâèëî
âïå÷àòëåíèå íà åäíà ñåñ-
òðà è òÿ ïîïèòàëà çàùî
îò òîçè ãðàä èìà òîëêîâà
ìàëêî õîðà. Òîãàâà Ó÷è-
òåëÿ é îòãîâîðèë, ÷å ñåãà
ñà ñàìî ÷åòèðèìà, íî â
áúäåùå ùå ñòàíàò 400.

Â ãàëåðèÿ Ëèðà äîéäå
ðåäúò è íà åìîöèîíàëíà-
òà è ÷àêàíà ñ íåòúðïåíèå
÷àñò – èçïúëíåíèÿòà íà
ìóçèêàíòèòå. Äóåòúò Ðà-
äîñëàâ Íèêîëîâ – áëîêô-
ëåéòà, è Áîæèäàð Ñèìîâ
– êèòàðà, èçïúëíè îòêúñè
îò Ïàíåâðèòìèÿòà è ïåñ-
íè îò Ó÷èòåëÿ. Íåïîâòî-
ðèìî íàñòðîåíèå çàâëàäÿ

çàëàòà è ðàñòåøå âñå ïî-
âå÷å, äîêàòî ñâèðåõà öè-
ãóëàðêàòà Èîàíà Ñòðàòå-
âà è ïèàíèñòêàòà Ðàäîñ-
òèíà Íÿãîëîâà, à ìíîãîá-

ðîéíàòà ïóáëèêà îòíà÷à-
ëî òèõî, à ïîñëå âñå ïî-
óâåðåíî çàïî÷íà äà ïðè-
ïÿâà íà ìóçèêàíòèòå.
Ïðèÿòíà èçíåíàäà çà íàä
ñòîòå ñëóøàòåëè áåøå
êîíöåðòíàòà îáðàáîòêà
íà ìóçèêà îò Ó÷èòåëÿ,
íàïðàâåíà îò Ãåîðãè
Ñòðàòåâ. Ïðîèçâåäåíèåòî
ïîêîðè ïóáëèêàòà ñúñ
ñâîÿ äðàìàòèçúì è çàâëà-
äÿâàùè ÷óâñòâà. Îêàçà
ñå, ÷å òâîðáàòà âñå îùå
íå å çàïèñàíà íà äèñê è å
íàïðàâåíà ïî ïîâîä ïðåä-
ñòîÿùèÿ êîíöåðò â çàëà
Áúëãàðèÿ íà 11 íîåìâðè
òàçè ãîäèíà.

Ïðîãðàìàòà ïðîäúëæè
ñ ëåêöèÿ íà òåìà Ïàíåâ-

ðèòìèÿòà - ñúâðåìåííî
ñðåäñòâî çà óñúâúðøåíñ-
òâàíå è ïîäîáðÿâàíå íà
ïñèõîôèçè÷åñêîòî çäðà-
âå è êà÷åñòâîòî íà æèâîò.

Ëåêòîðêàòà îò Íàöèîíàë-
íàòà ñïîðòíà àêàäåìèÿ
ñåñòðà Ëþäìèëà ×åðâåí-
êîâà ïðåäñòàâè ðåçóëòàòè
îò íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ,
êîèòî äîêàçâàò óíèêàëíî-
òî âúçäåéñòâèå íà Ïàíåâ-
ðèòìèÿòà âúðõó ÷îâåêà íà
ôèçè÷åñêî, ìèñëîâíî è
åìîöèîíàëíî íèâî.

Çà îáÿä äîìàêèíèòå
áÿõà ïîäðåäèëè òðàïåçà.
Ñëåä êàòî îñâåòèõà ñ îá-
ùà ìîëèòâà õðàíàòà,
âñè÷êè õàïíàõà ñ îõîòà îò
âêóñíèòå âåãåòàðèàíñêè
ÿñòèÿ. Òðèìà ðîæäåíèöè
– Èîàíà Ñòðàòåâà, Ãàëÿ
Ãåðàñèìîâà è Àíäðåé
Ãðèâà, ïîêàíèõà âñè÷êè
äà ñå ïî÷åðïÿò ñ òîðòà çà

òÿõíî çäðàâå.
Ïúëíîöåííîòî

îáùóâàíå ìåæäó
áðàòÿòà è ñåñòðèòå
çàðåäè âñè÷êè ñ
äîáðî íàñòðîåíèå.
Ãîñòèòå ðàçêàçâà-
õà èíòåðåñíè îïèò-
íîñòè îò åæåäíåâè-
åòî ñè è îò ñâîåòî
ìèíàëî. Äîìàêèíè-
òå ñúùî ñïîäåëèõà
ñâîè ìèñëè, çàäà-
âàõà èíòåðåñíè
âúïðîñè è ðåöèòè-
ðàõà àâòîðñêè ñòè-
õîâå.

Ñ îáåùàíèå çà
ñêîðîøíà ñðåùà íà
êîíöåðòà â çàëà
Áúëãàðèÿ áðàòÿòà è
ñåñòðèòå ñå ðàçäå-

ëèõà ñ ïîâå÷å ñâåòëèíà â
äóøèòå è óäîâëåòâîðåíè
îò ïðåêàðàíîòî âðåìå çà-
åäíî.

Äàíèåëà  ÄÎ×ÅÂÀ



Âàæíèòå íåùà6 áðîé 24, íîåìâðè 2007 ã.

1. Çàêîí: Íèêîé ÷îâåê
íå ìîæå è íå áèâà äà ñå
ïðîèçíàñÿ çà ïîãðåøêèòå
íà õîðàòà, äîêàòî íå ïîç-
íàâà èñòèíàòà.

Ïîÿñíåíèå: Êàêâî çíà-
÷è òîâà? Êîÿ å èñòèíàòà?
Êàêâî å èñòèíàòà? Íàé-
÷åñòî õîðàòà íå ìîãàò äà
íàïðàâÿò ðàçëèêà ìåæäó
èñòèíà è ôàêò. Äà äîêà-
æåø äîñòîâåðíîñòòà íà
åäèí ôàêò, å åäíî, à äà êà-
æåø èñòèíàòà, å ñúâñåì
äðóãî. Íàøèòå íàáëþäå-
íèÿ âúðõó ïðîòè÷àùèÿ
êðàé íàñ æèâîò ñà ïîâúð-
õíîñòíè. Íàé-÷åñòî òå ñà
ÿâëåíèÿ, íà êîèòî íå çíà-
åì ïðè÷èíèòå. Çàä ÿâëå-
íèÿòà ñà ñêðèòè ïðè÷èíè-
òå, êîèòî îò äóõîâíî ãëå-
äèùå ñà äîðè ïî-ðåàëíè
îò ñàìèòå ÿâëåíèÿ. Àêî íå
áåøå òàêà, ïðè÷èíèòå íå
áèõà ïðåäèçâèêàëè ÿâëå-
íèÿòà.

Ïîíÿòèåòî èñòèíà å
ìíîãî ïî-äúëáîêà äóõîâ-
íà êàòåãîðèÿ. Íà âúïðîñà
„Ùî å èñòèíà?”, êîéòî Ïè-
ëàò çàäàäå íà Èñóñà,
Èñóñ íå îòãîâîðè. Òîé
çíàåøå, ÷å ñúçíàíèåòî íà
ðèìëÿíèíà îò Ïîíòèÿ íå
ùå ìîæå äà ãî ðàçáåðå,
òúé êàòî Ïèëàò ïîçíàâà
ñàìî çàêîíèòå íà ñâîÿòà
äúðæàâà. Òîé íå áåøå îñ-
âîáîäåí îò òÿõ, à Èñóñ
ïðåäè òîâà áåøå êàçàë:
„Èñòèíàòà ùå âè íàïðàâè
ñâîáîäíè”.

Àêî àíàëèçèðàìå òîçè
èçðàç, ùå äîéäåì àêî íå
äî ñúùèíàòà, òî ïîíå äî
ïðåääâåðèåòî íà âúïðîñà
çà èñòèíàòà. Èñòèíàòà ñå
ñâúðçâà ñúñ ñâîáîäàòà.
Ñâîáîäåí å îíçè ÷îâåê,
êîéòî ñàì ìîæå äà îñâî-
áîæäàâà äðóãèòå ÷ðåç
ñâîÿòà ìúäðîñò. Àêî íÿ-
êîé îò âàñ êàæå íÿêîìó
åäèí ôàêò, êîéòî å äîñòî-
âåðåí, íî òîâà êàçâàíå íå
îñâîáîæäàâà îò ñúçíàíè-
åòî íà ÷îâåêà ðåäèöà çàá-
ëóäè è èëþçèè, òîçè ôàêò
îùå íå å èñòèíàòà. Èñòè-
íàòà ñìå êàçàëè ñàìî òî-
ãàâà, êîãàòî íàøèòå äóìè
âíåñàò ñâåòëèíà â ñúçíà-
íèåòî íà òîãîâà, íà êîãî-
òî ãîâîðèì, è òîé âå÷å å
íàïúëíî îñâîáîäåí îò

âñè÷êè ïðîòèâîðå÷èÿ è îò
âñÿêà òúìíèíà.

Èñòèíàòà ïîçíàâà òî-
çè, êîéòî å ïðîñëåäèë åä-
íî ÿâëåíèå â ïðè÷èííèÿ,
óìñòâåíèÿ, àñòðàëíèÿ è
ôèçè÷åñêèÿ ñâÿò, è å âå-
÷å íàÿñíî çàùî òî ñå å
ñëó÷èëî ïî òàêúâ íà÷èí.

Àêî íèå èçðå÷åì äóìè,
êîèòî ïîìàãàò íà ÷îâåêà
äà çàáðàâè âñè÷êè ñâîè
òðåâîãè, ñúìíåíèÿ è îì-
ðàçà, àêî ãî îñâîáîäèì îò
òðîâåùèòå ãî ñúìíåíèÿ è
òîé çàæèâåå íîâ æèâîò â
ñâåòëèíà, è àêî òîé ïîç-
íàå Âåëèêîòî Òâîð÷åñêî
Íà÷àëî, òîãàâà ñìå êàçà-
ëè èñòèíàòà. Àêî ñàìî ïî-
ñî÷èì ãðåøêàòà íà íàøè-
òå áëèæíè, à íå ñìå â ñúñ-
òîÿíèå äà ãè íàó÷èì êàê
äà ïîïðàâÿò òåçè ãðåøêè,
íèå íå èì êàçâàìå èñòè-
íàòà.

Åòî çàùî Ó÷èòåëÿ å
ôîðìóëèðàë òîçè ïúðâè
çàêîí òàêà, ÷å íèå äà áú-
äåì âíèìàòåëíè, êîãàòî
èçðè÷àìå äóìè íà îñúæ-
äàíå ñïðÿìî íàøèòå
áëèçêè, òúé êàòî íå ñìå â
ñúñòîÿíèå äà íàäíèêíåì â
ïðè÷èíàòà íà äàäåíà ïîñ-
òúïêà.

2. Çàêîí: Íåïðàâèëíî-
òî äåÿíèå ñïðÿìî ñåáå ñè
å ãðåøêà. Íî íåïðàâèëíî-
òî äåÿíèå ñïðÿìî Öÿëîòî
å ïðåñòúïëåíèå.

Ïîÿñíåíèå: ×îâåê,
êàêòî å èçâåñòíî, ïðèòå-
æàâà îñâåí ëè÷åí, íî è îá-
ùåñòâåí æèâîò. Àêî ñ íÿ-
êàêâî äåÿíèå íÿêîé ÷îâåê
âíåñå äèñõàðìîíèÿ â ñâîÿ
ëè÷åí æèâîò, òîâà äåÿíèå
íèå ãî íàðè÷àìå ïîãðåø-
êà. Íî âñÿêî äåéñòâèå, êî-
åòî âíàñÿ äèñõàðìîíèÿ â
Öÿëîòî, íèå ãî íàðè÷àìå
ïðåñòúïëåíèå.

3. Çàêîí: Ñòðàõëèâèÿò
íÿìà ëþáîâ.

Ïîÿñíåíèå: Âñÿêà
ñìåëîñò â æèâîòà íà ÷î-
âåêà ïðîèçòè÷à îò íÿêàê-
âà ëþáîâ. Ñàìî ëþáåùè-
ÿò å îêðèëåí è òîé çíàå,
÷å âñÿêî íåùî, íàïðàâå-
íî çà ëþáîâòà, è âñÿêà
ñòîðåíà çà íåÿ æåðòâà å
ñâÿòà è óãîäíà íà Âåëèêèÿ
Òâîð÷åñêè Äóõ íà Íåáåòî.

4. Çàêîí: Ðåàëíîòî å

òîâà, êîåòî íèêîãà íå ñå
èçìåíÿ è íå ñå çàëè÷àâà.

Ïîÿñíåíèå: Â ñâåòà íà
ñåíêèòå ãîâîðèì çà ðåàë-
íîñò. Íèå íå çíàåì êîëêî
ñìå äàëå÷å îò ðåàëíîñò-
òà, àêî îùå íå ñìå íàó÷è-
ëè ðàçëè÷àâàíåòî é. Äúð-
æèì â ðúöåòå ñè âåùè, êî-
èòî èìàò âðåìåííà ñòîé-
íîñò, à ãè íàðè÷àìå ðåàë-
íîñò; à èñòèíñêàòà ðåàë-
íîñò, êîÿòî å â íàñ, îòðè-
÷àìå.

Äóøèòå íè æàäóâàò çà
áåçñìúðòèå. À íèå ãî òúð-
ñèì ñðåä ñìúðòíèòå èçÿ-
âè íà âåùåñòâîòî, êîåòî
èìà êðàòêî ñúùåñòâóâà-
íèå. Äà áúäåì ðåàëèñòè,
êàçâàò ñúâðåìåííèòå ôè-
ëîñîôè, áåç äà ñå ñúîáðà-
çÿâàò, ÷å ðåàëíî å òîâà,
êîåòî íèêîãà íå ñå èçìå-
íÿ.

5. Çàêîí: Ùîì íåùî
ñå îòðè÷à, òî ñúùåñòâó-
âà.

Ïîÿñíåíèå: ×îâåê íå
ìîæå äà îòðå÷å íèùîòî.
Òî íå ïîíàñÿ îòðèöàíèå,
ùîì êàòî íå ñúùåñòâóâà.
×îâåê ìîæå äà îòðå÷å ñà-
ìî òîâà, êîåòî å. Íàøåòî
îòðèöàíèå ïðè òîâà íå
ïðîìåíÿ íåùàòà. Òî å ñà-
ìî íåìîùòà íè äà ïðî-
íèêíåì â ñâåòà íà îíîâà,
êîåòî îòðè÷àìå.

6. Çàêîí: Âñåêè íîñè
ïîñëåäñòâèÿòà íà ñâîÿòà
ñâîáîäà.

Ïîÿñíåíèå: Ðàçóìíî-
òî Íà÷àëî å äàëî íà ÷îâå-
êà ñâîáîäà. Òîé ìîæå äà
èçáèðà ñâîÿ ïúò â ëàáè-
ðèíòà íà æèâîòà. Íèêîé
íèêîìó íå ïðå÷è íå ñàìî
äà ìèñëè ïî íÿêàêúâ íà-
÷èí, íî äà èçâúðøè òîâà,
êîåòî å íàìèñëèë. Íî òúé
êàòî ñâåòúò ïî÷èâà è ñå
ðàçâèâà ïî çàêîíèòå íà
Òâîðåöà, ÷îâåê, êîéòî
ïîäáèðà ïî ñâîáîäà ñâîÿ
ïúò, íå å ñâîáîäåí îò çà-
êîíà, êîéòî òîé èëè çà÷è-
òà, èëè íàðóøàâà. Çà÷èòà-
íåòî íà çàêîíà íîñè áëà-
ãîïðèÿòíè ïîñëåäèöè, à
íàðóøåíèåòî ìó èëè íåãî-
âîòî ïðåíåáðåãâàíå íîñè
îáðàòíè ðåçóëòàòè.

7. Çàêîí: Ìàòåðèàëèç-
ìúò íÿìà äà äàäå íèùî íà
ñâåòà. Êîãàòî åäíà êóëòó-

ðà çàãóáè ñâîÿ èäåàëèçúì
è ñòàíå íàïúëíî ìàòåðè-
àëèñòè÷íà, òÿ å îñúäåíà
íà ñìúðò. Êîãàòî åäíà ðå-
ëèãèÿ çàãóáè ñâîÿ èäåàëè-
çúì è ñòàíå ìàòåðèàëèñ-
òè÷íà, òÿ å îñúäåíà íà
ñìúðò. Êîãàòî åäíî ó÷å-
íèå èçãóáè ñâîÿ èäåàëè-
çúì è ñòàíå ìàòåðèàëèñ-
òè÷íî, òî å îñúäåíî íà
ñìúðò.

Ïîÿñíåíèå: Ìàòåðèà-
ëèçìúò, êîéòî å ñúçäàäåí
êàòî àíòèòåçà íà èñòèíñ-
êàòà íàóêà â æèâîòà, ÷î-
âåêà è Âñåëåíàòà, è êîé-
òî óëåñíÿâà äóõîâíî íåâå-
æèòå äà ðàçáèðàò æèâîòà,
å ñúùåâðåìåííî áàðèå-
ðà, êîÿòî å ïîñòàâåíà äà
áúäå ïðåìèíàòà îò íàï-
ðåäâàùèÿ è òâîð÷åñêè
äóõ íà íîâàòà åïîõà. Òà-
çè áàðèåðà å ïîñòàâåíà
çà óïðàæíåíèÿ, íî áàðè-
åðàòà íèêîãà íå å áèëà
öåë.

8. Çàêîí: Âñÿêà ôîðìà
â íàóêàòà è èçêóñòâîòî å
ïîòðåáíà, çà äà ñå èçðà-
çè ÷ðåç íåÿ íÿêàêâî ñú-
äúðæàíèå, à âñÿêî ñúäúð-
æàíèå å íåîáõîäèìî, çà
äà ñå èçðàçè ñìèñúëúò íà
ñàìèÿ æèâîò.

Ïîÿñíåíèå: Àáñòðàê-
öèîíèçìúò ìîæå äà èìà
ñàìî ÷àñòè÷íî âëèÿíèå
âúðõó èçêóñòâîòî, çà äà
âíåñå èçâåñòåí ïñèõîëî-
ãèçúì è ìàëêà çàãàäêà çà
òîçè, êîéòî ãî âúçïðèåìà.
Ïúëíèÿò àáñòðàêöèîíè-
çúì, êîéòî ñúâñåì å èçãî-
íèë ôîðìàòà, å âå÷å âúí
îò èçêóñòâîòî.

9. Çàêîí: Â äåéñòâèÿòà
íà ÷îâåêà íå òðÿáâà äà
èìà çàìèñúë è ñúîáðàæå-
íèå, êàêòî è ïðåñìåòëè-
âîñò, çà äà äîáèå ÷ðåç òÿõ
íåùî ìàòåðèàëíî.

Ïîÿñíåíèå: Õîðàòà
íàé-÷åñòî äàâàò, çàùîòî
çíàÿò, ÷å ùå ïîëó÷àò. Òà-
êàâà ïîñòúïêà å åëåìåí-
òàðíà è áàíàëíà ïðàâäà.
Ëþáîâòà ïðåíåáðåãâà òà-
çè ïðàâäà è äàâà íå ñàìî
ïîâå÷å îò òîâà, êîåòî ùå
ïîëó÷è, íî äàâà è áåç îã-
ëåä íà êàêâîòî è äà å ïî-
ëó÷àâàíå. Òîâà å çàêîíúò
íà èçîáèëèåòî, íàðå÷åí
Îïóëåíñ.

Ãåîðãè Òîìàëåâñêè å
ðîäåí â ãð. Êðóøåâî, Áèòîë-
ñêî, íà 16 ñåïòåìâðè 1897
ã. â ñåìåéñòâîòî íà ðîäîëþ-
áèâè áúëãàðè, âçåëè ó÷àñ-
òèå â Èëèíäåíñêîòî âúñòà-
íèå (1903 ã.). Ñëåä ïîòóøà-
âàíåòî íà âúñòàíèåòî ñå-
ìåéñòâîòî ìó ñå ïðåíàñÿ â
Ñîôèÿ. Ïðåç 1923 ã. Ãåîðãè
Òîìàëåâñêè ñòàâà àêòèâèñò
íà êðóøåâñêîòî áðàòñòâî
íà ìëàäåæêàòà îðãàíèçà-
öèÿ íà ÂÌÐÎ. Ïðåç 1925 ã.
çàâúðøâà ôèçèêà è àñòðî-
íîìèÿ â Ñîôèéñêèÿ óíèâåð-
ñèòåò “Êëèìåíò Îõðèäñêè”.

Îñâåí â ñôåðàòà íà òî÷-
íèòå íàóêè èíòåðåñèòå íà
Ãåîðãè Òîìàëåâñêè ñå
ïðîñòèðàò è â ìíîãîñòðàí-
íèÿ ñâÿò íà ëèòåðàòóðàòà.
Òîé îñòàâÿ íà ÷èòàòåëèòå
ìíîæåñòâî áåëåòðèñòè÷íè
òâîðáè. Â æàíðîâîòî ðàç-
íîîáðàçèå íà òâîð÷åñòâîòî
ìó âîäåùî ìÿñòî çàåìà
åñåòàòà, êîèòî ñàìèÿò òîé
îïðåäåëÿ êàòî íàó÷íè ñ ëè-
òåðàòóðåí âêóñ.

Ïðåç 1927 ã. å îòïå÷àòà-
íà ïúðâàòà ìó ñòóäèÿ-åñå

“Äóøàòà íà Ìàêåäîíèÿ”.
Ïðåèçäàäåíà å ïðåç 1941 ã.
è íàãðàäåíà îò Ïðîñâåòíèÿ
ñúþç çà Íàé-õóáàâà ëèòå-
ðàòóðíà òâîðáà íà 1941 ã.

Ñëåäâàò “Ïñàëìè çà
Æèâèÿ Áîã”, “×îâåê, ïðèðî-
äà è Áîã”, “Ñèãíàëè”, “Âñå-
êèäíåâíèòå ÷óäåñà”, “Ñëúí-
öå ñëåä áóðÿ”, “Ïðåç çåíè-

öàòà íà åñåòî” è äð. Ðàäå-
òåë å íà èäåÿòà çà èçãðàæ-
äàíåòî íà Îáùåñòâî íà
áúëãàðñêèòå ïèñàòåëè åñå-
èñòè. Ïðèðîäàòà å â öåíòú-
ðà íà íåãîâîòî òâîð÷åñòâî,
íî çàäúëáî÷åíî è ôèëîñîô-
ñêî å è âãëåæäàíåòî ìó â ÷î-
âåêà, â íåãîâèÿ äóøåâåí
ìèð è äóõîâíî èçðàñòâàíå.

Ïðåç 1922 ã. ñå çàïîçíà-
âà ñ Ó÷èòåëÿ, ïðèåìà íåãî-
âîòî ó÷åíèå è ñå ïðèîáùà-
âà êúì Áÿëîòî Áðàòñòâî.
Îñîáåí èíòåðåñ âúâ âðúçêà
ñ òîâà ïðåäñòàâëÿâàò âñå
îùå íåïóáëèêóâàíèòå ìó
ðîìàíè “Åäèí ñúâðåìåíåí
Îäèñåé”, “Åäèí îò ó÷åíèöè-
òå”, Áîãîìèë Åðåìèåâ, Ðó-
ñåíñêàòà êîìóíà, À÷ëàðñ-
êàòà êîìóíà è íÿêîëêî
ñáîðíèêà ñ åñåòà. Òîé å
åäèí îò îñíîâàòåëèòå íà
ñïèñàíèå “Æèòíî çúðíî”
ïðåç 1924 ã.

Çàìèíàâà ñè îò òîçè
ñâÿò ïðåç 1988 ãîäèíà.

Ìíîãîñòðàííà è áîãàòà å
ëè÷íîñòòà íà ïèñàòåëÿ è ïóá-
ëèöèñòà Ãåîðãè Òîìàëåâñêè,
êîÿòî ñå îòêðîÿâà ñ áåçêîì-
ïðîìèñíà ÷åñòíîñò, äóõîâíà
âãëúáåíîñò è âèíàãè áëèêàù
ñâåæ õóìîð. Íî íàä âñè÷êî
òîâà ñòîè ÷îâåêúò ñ õðèñòè-
ÿíñêî ìèëîñúðäèå, êîéòî îñ-
òàâè òðàéíà äèðÿ â íàøàòà
äóõîâíà êóëòóðà.

Ð. Òîìàëåâñêà –
äúùåðÿ íà

Ãåîðãè Òîìàëåâñêè

Ãåîðãè Òîìàëåâñêè

Çàêîíèòå íà âå÷íîñòòà

Анчо Анев е роден в гр.
Севлиево. Завършва Те-
леграфо-пощенското учи-
лище и е назначен като те-
леграфист, а по-късно ста-
ва и началник на телегра-
фо-пощенската станция в
Свищов. Тук през 1919 г.
идва на работа като миро-
ви съдия Стефан Тошев,
един от ревностните и ин-
телигентни последовате-
ли на духовния Учител Пе-
тър Дънов, с когото се за-
познава през 1906 г. в род-
ното си Севлиево. Юрист
по образование, Тошев за-
ема различни длъжности,
свързани с правото: съде-
бен следовател, съдия, ок-
ръжен прокурор в различ-
ни градове, и накрая 13 го-
дини работи като адвокат
в Севлиево. От Учителя е
определен пожизнено за
ръководител на кръжока в
Севлиево. Първото се-
мейство, с което се запоз-
нава и пред което говори
за Учителя и Бялото брат-
ство, е на пощенските чи-
новници Анчо и Нешка
Аневи.

През 1919 г. Стефан То-
шев работи в Русе като
председател на окръжния
комитет при Дирекцията за
стопански грижи и общест-
вена предвидливост. Оти-
вайки в София, той посе-
щава Учителя. В спомени-
те си пише, че в разговора
си с него “между другото му
казах, че ще напусна тази
си служба поради претова-
реност и ще поискам от Ми-
нистерството на Правосъ-
дието да ме назначи съдия.
Казах на Учителя да ми по-
сочи няколко града, къде-
то Братството няма кръ-
жок, за да кажа в Министер-
ството, че приемам назна-
чения само в един от тези
градове. Учителят се ус-
михна и добави: “От Горе
всичко знаят. Те знаят за
твоето желание да бъдеш
полезен на Делото Божие
и ще се нареди да бъдеш
назначен там дето трябва”.
Скоро бях назначен за ми-
рови съдия в Свищов. Ру-
сенският кръжок ми устрои
прощална вечеря. На вече-
рята се говориха много и
различни неща за Божието
дело. Стана сестра Софка
Явашева и каза: “Сестри и
братя, да пожелаем щото
в Свищов, чрез словата на
брат Тошев – тази тръба
Божия, в скоро време да се
образува кръжок. И нека
всеки тайно се помоли за
това”. Първото семейство
в Свищов, пред което гово-
рих за нашия Учител и за
Учението му и за Общест-
вото Бяло Братство, бяха
пощенските служители
Нешка и Анчо Аневи. Те ме
запознаха със семейство-
то на Йустина и Димитър
Халачеви – зъболекари в
Свищов. Йустина Халаче-
ва впоследствие става ли-
чен зъболекар на Учителя”.

След преместването на
Стефан Тошев ръководи-
тел на свищовския кръжок
става Анчо Анев. Скоро
обаче той е прехвърлен на
работа в телеграфо-по-
щенската станция на гр.
Плевен с цялото си се-
мейство.

Сестра Нешка Анева е
била много фина, нежна
жена, безкрайно предана

Îñíîâàòåëÿò íà
ïëåâåíñêàòà

ãðóïà - Àí÷î Àíåâ
на Учението на Учителя.
След смъртта на брат Ан-
чо се премества да живее
на Изгрева и посещава за-
нятията на Общия окултен
клас.

В кореспонденцията на
Стефан Тошев са запазе-
ни някои писма на Анчо и
Нешка Аневи, които дават
представа за отношението
на тези прекрасни хора
към Учителя.

Анчо Анев: “Той за мен
остава образец на чистота
и святост – на безкоризне-
но служене пред олтаря на
вечната Правда и Истина”.

Нешка Анева: “А Учите-
лят! С този Учител! Боже,
Боже, Велики Боже, колко
много съм благодарна.
Всичко добро, всичко бла-
городно, всичко възвише-
но и божествено, към кое-
то се е стремила и за кое-
то е копняла душата ми –
ето намерих го въплотено
във великия, много милия,
много обичан, скъп… Учи-
тел и в Бога на любовта.
Нека е благословено име-
то му, нему и само нему
слава, чест, благодарение
и поклонение сега и во ве-
ки!”.

В продължение на 7 го-
дини Анчо Анев подпома-
га групата, основана от не-
го в Плевен, и поддържа
връзка с приятелите от
Свищов, както се вижда от
писмото на д-р Йустина Ха-
лачева от 30 май 1927 г. до
Стефан Тошев, в което тя
му съобщава за посещени-
ята на Анчо Анев в Сви-
щовския братски кръжок:
“Неотдавна брат Анчо бе-
ше дошъл от Плевен, пос-
тоя само два дена, но как-
ва радост ни достави. На-
истина той ни бе скъп гост!
Добре сме в Свищов. Вся-
ка заран се срещаме на Из-
грева. За туй преизобилие,
което ни дава Господ, мно-
го нещо не иска от нас – да
изпълним Неговата воля.”

В свое писмо от Плевен
до Стефан Тошев Анчо
Анев отправя пожелания
за Генчо Стоянов от кръжо-
ка в Свищов: „Да дойде
Чистотата, последвана от
Любов, Мъдрост и /Генчо
да/ бъде истински служи-
тел на Божията Виделина,
облечен в мантия живот на
Божията Мъдрост, Правда,
Мир и Любов, какъвто е
днес уважаваният и висо-
ко почитан от нас Учителя”.

В друго писмо Анчо
Анев пише от Плевен до
Славка Халачева в Сви-
щов: „Любезна сестра
Славке, искам да дам из-
раз на онова вълнение,
сгрято от топлината на тво-
ето писмо. Изниква и чувс-
тво на велика благодар-
ност към Създателя на ду-
шите ни. И колко мило е да
любиш Този, който ти е дал
живот и дихание, да позна-
еш, че в Него е силата,
държавата и властта, коя-
то милва помилваните и
наказва горделивите,
струптивите, самонадея-
ните. Колко е сладко да се
почувствуваш, че обичаш и
си в неразривна връзка с
тая и оная душа! Това сви-
ше благоволение е атри-
бут на Великия Господ на
нашите души”.

Д-р Благовест
Тошев
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на Великия живот, върху кой-
то постоянно се пише.

Всички хора могат да изу-
чават хиромантията, френо-
логията, физиогномията, но
всички не могат да бъдат доб-
ри гадатели. Нужно е вътреш-
но виждане, вярно схващане
на нещата. Истинският гада-
тел никога не бърза в заклю-
ченията си. Ако види една ли-
ния на ръката, той не се про-
изнася, докато не намери съ-
щата линия на лицето, на гла-
вата. Значи всяка линия тряб-
ва да се среща на три места.
Няма ли я на трите места, не
можете да кажете за човека
нито добро, нито лошо. Като
се е отклонил от правия път
на живота, човек е изменил
някои линии в себе си, пора-
ди което на главата си носи
една добра черта, която в ръ-
цете си е изопачил вече. Нап-
ример срещате един човек с
продълговато лице, с добре
оформена глава, а с малка ръ-
ка и къси пръсти. Срещате
друг някой с дълга ръка, дъл-
ги пръсти, добре сформирани,
а главата не е много добре
оформена, лицето – кръгло.
Това несъответствие говори
за отклоненията, през които
човек е минал. В хиромантия-
та има неща, които не могат
да се разкрият, понеже вие
сте крайно страхливи. Ако се
изнесат известни черти, кои-
то вие не ги знаете, ще се уп-
лашите. Та хиромантията е
наука опасна. Затова се учат
само елементарните неща.

Ако искате вие да изуча-
вате хиромантията, у вас
трябва да се развие наблюда-
телността и вашата чувстви-
телност. Например вие не мо-
жете да бъдете френолог, ако
не развиете много силно ва-
шата чувствителност. Защото
щом бутнете ръка, ще възпри-
емете нещо. Не мислете, че
хиромантистът само по лини-
ите познава. Когато човек се
упражнява, от всяка линия ще
види да изтича светлина.

Линиите на ръцете се

С нашето съзнание,
мисли, чувства и постъпки
ние пресътворяваме астро-
логичната си карта ежед-
невно. Изграждайки харак-
тера си, правейки усилия
да работим над себе си, да
овладяваме недостатъци-
те и да проявяваме способ-
ностите си, ние подобрява-
ме нашия хороскоп, ковем
една по-добра съдба и ре-
ализация. Всичко е в наши-
те ръце, стига да знаем то-
ва и да можем да го изпол-
зваме.

В Природата и Вселена-
та съществува един уни-
версален закон, наречен от
някои закон за привличане-
то. Той е свързан с нашия
вътрешен живот, нашите
мисли и чувства. Казано
просто – каквото мислим,
това се случва, за каквото
мислим, такива ставаме.
Ние привличаме с нашите
мисли специфични сили,
които материализират ми-
сълта и я превръщат в на-
ша външна реалност. Зато-
ва древните мъдреци и ве-
лики Учители са казвали,
че външният свят и услови-
ята са следствие от вът-
решния ни духовен живот.

Този универсален за-
кон, съчетан с астрологич-
ните познания, може да да-
де един лесен и приятен
метод за личностна транс-
формация, за промяна на
живота ни към по-добро
във всяко едно направле-

Õèðîìàíòèÿ
обуславят от центровете на
главата. Широчината на длан-
та съответства на широчина-
та на мозъка. Дължината на
дланта съответства също на
известни измерения в мозъка.
По тая широчина на дланта
можем да познаем този човек
здрав ли е, или не, ще боле-
дува ли, или не.

Хиромантът е същевре-
менно физиогномист и френо-
лог. Той гледа ръката, лице-
то, формата на главата. Хиро-
мантистът не познава ли гла-
вата и лицето, то неговите
познания са повърхностни.
Ако се интересувате за уст-
ройството на вашата ръка,
първо трябва да знаете от как-
ва материя е направена тя,
после трябва да знаете от как-
ви числа е съставена всяка
клетка и в каква степен са пов-
дигнати тия числа. Всяка клет-
ка е живо същество, което гра-
ди своя живот по разумен на-
чин.

Какво нещо е ръката? За
онзи, който не се занимава с
устройството на ръката, с
формата й и с нейните линии,
тя нищо не представлява.
Обаче за онзи, който се за-
нимава с науката за ръката,
по-красив, по-добре устроен
уд от нея няма. По красота и
по изящество няма друг уд в
човешкия организъм, подо-
бен на ръката. Някой може да
намира дефекти в устройст-
вото на ръката, но те се от-
насят до деформираните ръ-
це, до ръце, които са се отк-
лонили от правилната фор-
ма на ръката, която Природа-
та първоначално е създала.
Красотата на един уд не се-
ди само в неговата съвърше-
на форма, но в приложение-
то на този уд. Ръката предс-
тавя историята на човечест-
вото. Всичко, което отмина-

лите и сегашните култури са
създали, е отбелязано на ръ-
ката. Като изучават формата
на ръката и линиите по нея,
съвременните хиромантици
и досега още не могат да се
произнесат кога е създадена
линията на живота. Цяла епо-
ха, цяла култура е взела учас-
тие в създаване линията на
живота, но хиромантиците не
знаят нищо по този въпрос.
След това дойде нова култу-

ра, нова епоха, която създа-
де линията на сърцето. Най-
после дойдоха нови хора, ин-
телигентни, учени, които съз-
дадоха нова епоха, плод на
която беше създаването на
линията на ума. Значи три
важни линии има на ръката:
линията на живота, на сърце-
то и на ума. Докато Христос
беше на Земята, Той внесе
едно малко подобрение в
съдбата, в щастието, или в
т.нар. сатурнова линия. Мно-
зина запитват: “С какво се за-
нимаваше на Земята Хрис-
тос цели 33 години?”. Той
внесе корекция, подобрение
в линията на съдбата. Тази
линия минава през средата
на ръката, по направление на
средния пръст. Който иска да
знае какво е направил Хрис-
тос, като е живял на Земята,

нека погледне линията на
съдбата си и да чете – там е
написано всичко. У някои хо-
ра тази линия липсва. У дру-
ги е добре начертана, а у тре-
ти едва сега Христос я пише.
Голямо нещастие за човека
е да няма тази линия. Такъв
човек е изложен на големи
мъчнотии и неприятности в
живота. Той трябва да рабо-
ти сам, без приятели, да пре-
одолява условията на гъста-
та материя. Всичко това не
говори добре за хората, кои-
то нямат тази линия. От изс-
ледванията, които съм пра-
вил върху ръката на българи-
на, дойдох до заключение, че
те трябва да работят много
върху сатурновата линия, ко-
ято е много къса. Другите три
линии съществуват у бълга-
рите, но са значително де-
формирани и те трябва да се
изправят.

“Показа им ръцете Си.”
Какво е искал да каже Хрис-
тос с показването на ръката
Си? Той искал да покаже как-
ва корекция е направил в три-
те линии, а главно в сатурно-
вата линия. Как мислите, коя
ръка е показал Христос – дяс-
ната или лявата? По този
въпрос и досега има спор. Аз
мисля, че Той е показал ля-
вата ръка. Лявата ръка е цар-
ската ръка, а дясната служи,
изпълнява, затова е по-раз-
вита. Мнозина казват: “Какво
може да направи лявата ръ-
ка?”. Много може да направи
тя. Привидно дясната ръка
върши много работа, но по-
важна е лявата, която изда-
ва заповедите. Лявата ръка
стимулира, а дясната – из-
пълнява. В живота важни са
стимулите. Когато пипнете
ръката на някой човек, вие
засягате цял свят. Казвате:
“Какво интересно има в ръка-

та?”. Женска или мъжка ръ-
ка, все едно – ръка е това. Ка-
то се каже женска ръка, пред
очите на учения човек се раз-
крива цял свят – възвишен
Божествен свят, на който ля-
вата ръка е изразителка. То-
зи свят свързва човека с Лю-
бовта. Като се каже мъжка
ръка, пред учения се разкри-
ва друга страна на Божестве-
ния свят – светът на Мъд-
ростта, чийто изразител е
дясната ръка. Следователно,
ако се докоснете до лявата
ръка на човека, вие се свър-
звате с Любовта, от която со-
ковете на Живота започват
да текат и към вашето сър-
це. Ако се докоснете до дяс-
ната ръка на човека, вие се
свързвате с Мъдростта, коя-
то внася нова светлина, но-
ви идеали във вашия ум.

Като слезе на Земята,
Христос беше свързан с оно-
ва велико, мощно Цяло, Кое-
то писа върху човешката ръ-
ка. За нас е интересна не са-
мо човешката ръка, но и ней-
ните пръсти. В това отноше-
ние всеки човек, всяко об-
щество и всеки народ имат
много още да работят. Голя-
мо изкуство е човек да си из-
вае красива ръка.

Сега аз засягам мимохо-
дом хиромантията, която по-
казва скритите условия в ръ-
ката. С частите на ръката се
занимава не само хироманти-
ята, но и астрологията. Хиро-
мантията се занимава главно
с физическата страна на ръ-
ката, а астрологията – с фи-
зиологическата. Значи хиро-
мантията и астрологията раз-
глеждат физическата и физи-
ологическата страна на про-
цесите, които работят в целия
Космос!

Когато Христос показа
ръката Си на Своите учени-

ци, Той имаше строго опре-
делена цел. Като им показа
ръката Си, Той ги запита:
“Можете ли да четете по ли-
нията на съдбата?”. Какво не-
що е съдбата? Съдбата е из-
разена чрез сатурновата ли-
ния. Тя представя Божията
благодат, която иде отвън. От
2000 години насам се говори
за тази благодат, за спасение
чрез вярата. Съвременните
християни не подозират ни-
що за тази линия. Те четат
стихове след стихове, глави
след глави, но никой от тях
не се е заел да чете по ръка-
та си, да види доколко е раз-
брал писаното. Разбирането
на Писанието зависи от пра-
вилността на тази линия. У
някои хора линията на съд-
бата е добре очертана на ръ-
ката, а у някои е скрита, дъл-
боко заровена в земята, като
някое семе, покрито отгоре с
дебел пласт тор.

Във всеки живот има не-
ща, които са определени да
станат, но са неизменяеми, а
има и неща, които са опреде-
лени, но може и да не станат.
Те зависят от нас, ние можем
да ги изменим. Има например
такива хиромантични знаци по
ръцете, които ние можем да
изменим. Ако линията на жи-
вота на едната ръка на няко-
го е скъсана, а на другата е
цяла, значи, че около 40-50 го-
дишната си възраст той ще
умре. Ако реши да живее един
хармоничен живот и вземе
мерки за това, тогава ще мо-
же да измени тази скъсана ли-
ния на ръката си и ще може
да продължи живота си до 60
години. Следователно има не-
ща, които могат да се избег-
нат. Значи сегашната карма,
която имате, може да я изме-
ните, да я преодолеете, да я
смекчите. Мога да ви кажа, че
9/10 от мъчнотиите, които
имате, можете да се справи-
те с тях, остават само 1/10, с
които мъчно може да се спра-
вите.

Учителя
(Следва продължение)

Êàê äà òðàíñôîðìèðàìå õîðîñêîïà ñ ìèñúëòà ñè
ние.

Знаем, че всеки един
зодиакален знак има поло-
жителни и отрицателни ха-
рактеристики, добри качес-
тва и недостатъци. Ние
всички, за да бъдем щаст-
ливи, успешни и усмихна-
ти, се стремим да преодо-
леем недостатъците и да
развием и проявим добри-
те страни на знака. Това
разбира се променя наша-
та съдба, жизнена реализа-
ция и ниво на проявление.

Според закона на прив-
личането, ние трябва да
мислим за това, което иска-
ме, за хубавото и доброто.
Защото с мисълта си, която
e могъща сила във Вселена-
та, именно това ще привле-
чем. Ако искаме да имаме
здраве, ние трябва да мис-
лим за здравето, а не да се
опасяваме, че можем да се
разболеем от различни бо-
лести. Ако искаме здраво,
хубаво и щастливо семейс-
тво, именно този идеал тряб-
ва да e в нашите глави и сър-
ца, да работи в нашето въ-
ображение. И напротив, не
бива да мислим за това, ко-
ето не искаме, защото, въп-
реки че не го желаем, ние го
привличаме отново с мисъл-
та си и то става реалност.
Ако си казваме, че не иска-
ме да имаме този кредит за
жилище, ние държим в гла-
вата си мисълта за кредита
и непрекъснатите заеми и
дългове стават наша реал-

ност. Вместо това ние тряб-
ва да си мислим какъв дом
искаме, да си го представя-
ме, да се чувстваме добре в
него и именно това ще ни по-
дари Вселената. Казвайки
„не” на войната, ние предиз-
викваме войната. Вместо то-
ва трябва да кажем „да” на
мира, да мислим за мира.

Същото важи и за тран-
сформацията на нашия хо-
роскоп, респективно на на-
шата личност. Всеки от нас
има трудни и напрегнати
позиции и аспекти в карта-
та, всички ние проявяваме
недостатъците на различ-
ните зодии. Това, което
трябва да направим, за да
ги преодолеем лесно, е да
мислим за положителните
им еквиваленти, за качес-
твата, които ни дават зна-
ците, планетите и аспекти-
те.

Например, ако имаме в
рождената карта Венера в
квадрат със Сатурн, това
традиционно е една труд-
на позиция, един напрягащ
аспект. Но вместо да мис-
лим, че можем да имаме
трудности и страдания в
любовта, забавяне в брака,
е хубаво да си представя-
ме, че ще имаме един мно-
го устойчив, продължите-
лен и стабилен брак, че
обичаме реда, че сме при-
вързани към нашите баба
и дядо. По този начин ние
трансформираме енергии-
те на квадрата Венера –

Сатурн в положителни и с
мисълта си ги привличаме.
Така те стават реалност, а
ние – творци на собствения
си живот. И именно затова
много езотерици и окултис-
ти казват, че злото е гради-
вен материал за доброто.
Но тук отново идва важни-
ят момент: не бива да мис-
лим „не искам страдания в
любовта”, защото по този
начин ги привличаме, а
вместо това трябва да мис-
лим за устойчивата и ста-
билна любов, която ще
имаме и която ни е заложе-
на в картата.

По същия начин, когато
видим, че проявяваме не-
достатъците на някои зоди-
акални знаци, ние веднага
трябва да си представим
как притежаваме и проявя-
ваме само положителните
им характеристики. Така, с
помощта на нашите мисли
и съзнание, ние можем да
си изградим един съвсем
нов и различен живот, ре-
алност, за каквато не сме
си и мечтали.

Например, ако искаме да
намерим и изживеем наша-
та истинска любов, ако иска-
ме един хармоничен и щас-
тлив брак, ние трябва да
мислим за положителните
характеристики на знаците
Лъв и Везни, на знаците, ко-
ито управляват 5-и и 7-и дом
от хороскопа ни, и ако попа-
да някоя планета в тези до-
мове – върху нейните поло-

жителни характеристики. Да
видим къде се намират Уп-
равителите на тези знаци, в
кой знак и дом са, какви ас-
пекти сключват. И за всяка
от позициите ние да си пред-
ставяме положителното й
значение, да помечтаем и да
дадем ход на въображение-
то си.

Така нашата воля ще е в
синхрон с волята на Приро-
дата, която знае най-добре
къде е нашето място и щас-
тие и го е написала в хорос-
копа ни. Или, както се казва
в молитвите и свещените
текстове – да бъде Волята
Божия. Може би именно за-
това Учителя е казал да не
мислим за недостатъците на
другите и на себе си и да не
ги критикуваме, защото така
ние се свързваме с отрица-
телните астрологични влия-
ния, мислим за тях и те ста-
ват наша реалност. Той ни
учи, че човек трябва да дър-
жи в мисълта си само поло-
жителните качества на хора-
та, както и своите собстве-
ни, и така, освен че хората
ще се държат добре към нас
(свързваме се с положител-
ните им планетни влияния),
тези качества ще станат и
наша реалност.

Например вместо да се
тревожим и притесняваме
непрекъснато, ние можем да
трансформираме тези отри-
цателни качества на Девата,
като си мислим, че сме ана-
литични, практични и трезво

разсъждаващи. Така ние
лесно ще се справяме с ма-
териалния свят и няма за
какво да се тревожим. И то-
ва ще стане наша реалност
– лесно и практично справя-
не с ежедневния бит, а не
низ от тревоги и безкрайни
задължения.

Ако имаме силни Везни,
вместо да мислим, че сме
нерешителни, колебливи и
плахи и да търсим оправда-
ние за постъпките си с това,
ние трябва да си се предс-
тавяме като хармонични и
уравновесени хора, спра-
ведливи и безпристрастни,
общителни и дружелюбни,
изискани и артистични. Така
с мисълта си ние ще проя-
вим енергията именно по то-
зи начин и това ще бъде на-
шата реалност, ние ще сме
такива.

При Телец вместо да си
мислите, че твърде често
сте много мудни и бавни,
твърдоглави или прекалено
сладострастни, търсещи си-
гурност и стабилност на вся-
ка цена, си се представете
като спокойни и търпеливи
хора, артистични и изпълне-
ни с любов, богати и финан-
сово осигурени.

Изглежда лесно и прият-
но, нали?

Така ние можем да се
преобразим в един съвър-
шено нов човек, с нова съд-
ба и неподозирани хоризон-
ти за развитие и реализация.

Радислав Кондаков
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Ïîñëàíèå çà Áúëãàðèÿ
Êàæè íà õîðàòà äà áúäàò ñèëíè
è âñåêè äåí äà ñïðàâÿò ñå ñàìè,
äà òúðñÿò ìèñëèòå ñâåùåíè,
êîèòî Áîã áëàãîñëîâè.

Äà ñëóøàò âúòðåøíèÿ ãëàñ ñàìè,
äà âúðøàò Âîëÿòà Íåáåñíà,
÷å âñè÷êî âúâ æèâîòà ñå ðåäè,
êàò’ íîòèòå âúâ ìóçèêà ÷óäåñíà.

Ñàìè äà òúðñÿò ñâîÿ ïúò ñåãà,
äà ñå îáåäèíÿâàò ñ ìèñúë åäíà,
Ëþáîâ è áëàãà äóìà äà çâó÷è
êðàé òÿõ, êîãàòî òå íå ñà ñàìè.

Äà òúðñÿò áðîä âúâ òúìíèíàòà äíåñ,
ïðîáëÿñâàù ïîðèâ âúâ Äóøàòà,
òîãàâà Áîã ùå ïðàòè âåñò
âúâ ñíîï ëú÷è îò ñâåòëèíàòà.

Íàðîäå áúëãàðñêè, ñòàíè!
Äóøàòà ñè òè ñúáóäè!
Çàùîòî â òåá å êëþ÷úò, ðàçáåðè,
çà íîâèòå íè çåìíè äíè!!!

Áîæèÿò ìèð è Áîæèåòî áëàãîñëîâåíèå äà
çàëåÿò öÿëàòà Çåìÿ!

Áðàòñêà ãðóïà
Õàñêîâî

Êàòî ñòóäåíòè æèâå-
åõìå îáèêíîâåíî èëè â ñó-
òåðåíèòå, èëè ïî òàâàíè-
òå. Ðàçáèðà ñå, ïðåäïî÷è-
òàõìå òàâàíèòå - ïîíå áÿ-
õà ñóõè, íÿìàøå âëàãà.

Òàçè ãîäèíà èìàõìå
êúñìåò - äúðæàõìå ìàëêà
òàâàíñêà ñòàè÷êà. Íàèñ-
òèíà, èçêà÷âàõìå ïåò åòà-
æà ïî òÿñíà çàäíà ñòúë-
áè÷êà, ñëåä òîâà ïðåêîñÿ-
âàõìå öåëèÿ òúìåí òàâàí,
äîêàòî äîéäåì äî íàøàòà
ñòàè÷êà.

Ñðåùó íàñ, íà ñúùàòà
âèñî÷èíà, èìàøå ïîäî-
áåí íà íàøèÿ êàïàíäóð.
Òàì æèâååõà ñåìåéñòâî
ãúëúáè - áàùà, ìàéêà è
äâå ïîäðàñòâàùè ãúëúá-
÷åòà, êîèòî âå÷å ëåòÿõà.
×îâåê ìîæåøå äà ñå ïîó-
÷è îò òÿõ íà âíèìàíèå è
îáõîäà.

Îò âðåìå íà âðåìå
åäíà ìèëîñòèâà ðúêà îò-
âàðÿøå ìàëêîòî ïðîçîð-
÷å íà ñàíäúêà è ñèïâàøå

Áåëèÿò ãúëúá

õðàíà. Ñåìåéñòâîòî áå-
øå âèíàãè íàõðàíåíî.
Íî âåäíúæ ìèëîñòèâàòà
ðúêà çàáðàâèëà äà çàò-
âîðè âðàòè÷êàòà è íà
ïîêðèâà èçñêî÷è ñèâèÿò
ìàõëåíñêè êîòàðàê. Òîé
çàñòàíà ñðåùó îòâîðà è
ñ æàäíè î÷è èçáèðàøå
æåðòâàòà ñè. Òîãàâà
ïðåä íåãî çàñòàíà ãîëå-
ìèÿò áÿë ãúëúá - áàùàòà.

Òîé ñå õâúðëè âúðõó íå-
ãî è êîòàðàêúò ãî ñãðàá-
÷è, íî ïîíåæå áåøå íà
ñàìèÿ êðàé íà êîðíèçà,
è äâàìàòà ïîëåòÿõà íà-
äîëó. Äîêàòî êîòàðàêúò
ïðàâåøå ñâîèòå ñëîæíè
ôèãóðè, èçòúðâà ãúëúáà
è òîé èçëåòÿ, à êîòàðà-
êúò òóïíà íà äîëíèÿ áàë-
êîí - òîâà ãî ñïàñè.

Ñëåä ìàëêî áàùàòà ñå

âúðíà ïðè ñâîèòå. Òîé áå-
øå òîëêîâà ðàçâúëíóâàí,
÷å öåëèÿò ñå òðåñåøå, ãó-
êàøå è ðàçïðàâÿøå ïðå-
æèâÿâàíèÿòà ñè. Âñè÷êè
îò ñåìåéñòâîòî âçåìàõà
ó÷àñòèå - èçðàçÿâàõà òðå-
âîãàòà è ðàäîñòòà ñè.

Ïîñëå ïî îáù ñãîâîð
ãúëúáèòå ïëåñíàõà ñ êðè-
ëåòå ñè, ëèòíàõà è äúëãî
ñå ðååõà â íåáåòî, Êàòî
ïðàâåõà ñâîèòå ôèãóðè è
ëóïèíãè òúé ñàìî, çà èç-
êóñòâîòî íà ïîëåòà, çà ðà-
äîñòòà îò æèâîòà è îò òî-
âà, ÷å ñà íåâðåäèìè è çà-
åäíî.

Ïðàòèõ õàáåð íà ìè-
ëîñòèâàòà ðúêà çà ñëó÷è-
ëîòî ñå è òÿ âå÷å íå çàá-
ðàâÿøå Âðàòè÷êàòà îòâî-
ðåíà. Ñåãà áåëèòå ãúëúáè
ñè æèâååõà ÷åñòèòî.

Äà, çàä ìàëêèÿ æèâîò
ñå ÷óâñòâà Ãîëåìèÿò æè-
âîò. Ëþáîâòà å ïúòÿò êúì
íåãî.

Áîðèñ Íèêîëîâ

Òàçãîäèøíèÿò åñåíåí êîíöåðò ñ ïåñíè íà
Ó÷èòåëÿ â èçïúëíåíèå íà òåíîðà Ïàíòåëåé
Ïàíòåëååâ ñå ñúñòîÿ íà 29.09. â êàìåðíà çàëà
„Áúëãàðèÿ”. Â áîãàòàòà ïðîãðàìà ïðîçâó÷àõà
16 ïåñíè è „Íîâîòî Áèòèå”, êîèòî áÿõà
çàïèñàíè çà âòîðèÿ DVD äèñê íà ïåâåöà.
Îòäåëíî ùå áúäå èçäàäåí äèñê ñàìî ñ
ìóçèêàòà îò êîíöåðòà Âîäåùàòà Èíà
Äîéíîâà ïðî÷åòå ñòèõîâå íà Êèðèëêà îò
Áóðãàñ. Ìóçèêàëíèÿò ñúïðîâîä íà ïèàíî áå
íà Ðàäîñòèíà Íÿãîëîâà ñ àðàíæèìåíò îò
Ïåòúð Ãàíåâ.

Íà 11 íîåìâðè (íåäåëÿ)
çàëà „Áúëãàðèÿ”

ÄÓÕÎÂÍÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÁßËÎ

ÁÐÀÒÑÒÂÎ

ÂÈ ÊÀÍÈ ÍÀ
ÏÐÅÌÈÅÐÀ ÍÀ

ÊÍÈÃÀÒÀ

Ìèãðàöèÿ è
õðèñòèÿíèçèðàíå íà

ãåðìàíñêèòå ïëåìåíà
îò Ïåòúð Äúíîâ

ñúâìåñòíî èçäàíèå íà
èçäàòåëñòâî “Áÿëî

Áðàòñòâî” è
Óíèâåðñèòåòñêî
èçäàòåëñòâî “Ñâ.

Êëèìåíò Îõðèäñêè”

ÔÎÒÎÈÇËÎÆÁÀ

Ïåòúð Äúíîâ
äóõîâíèÿò ó÷èòåë

íà Áúëãàðèÿ

10 ÷àñà - ãàëåðèÿ,
ïúðâè áàëêîí

ÊÎÍÖÅÐÒ

ìóçèêà îò Ó÷èòåëÿ
Ïåòúð Äúíîâ

ñ ó÷àñòèåòî íà
ñèìôîíè÷åí îðêåñòúð

è Íàöèîíàëåí
ôèëõàðìîíè÷åí õîð

„Ñâåòîñëàâ Îáðåòåíîâ”
Ñîëèñòè:

Èîàíà Ñòðàòåâà
Ðóæêà ×àðàê÷èåâà
Ìàãäàëåíà Äàë÷åâà

Äèðèãåíò
Ãåîðãè Ñòðàòåâ

Äèðèãåíò íà õîðà
Ëþáà Ïåøåâà

11 ÷àñà
çàëà “Áúëãàðèÿ”

Âèå êàçâàòå: “Êàêâî ùå ñòàíå ñ Áúëãàðèÿ?” Àç âè ïèòàì
êàêâî ùå ñòàíå ñ âàñ. Íå çíàåòå, ÷å äÿâîëúò âè å âçåë
âñè÷êàòà ñîáñòâåíîñò, ïðîäàë âè å äîðè êîæàòà, à ïèòàòå
êàêâî ùå ñòàíå ñ Áúëãàðèÿ. Áúëãàðèÿ - òîâà ñòå âèå. Òðÿáâà
äà ñå ìîëèòå äà âè ïîìîãíå Ãîñïîä äà èçïúäèòå òîçè íåêà-
íåí ãîñò èç âàñ, äà çàïàçèòå ñâîÿòà ñîáñòâåíîñò, ñâîÿ óì è
ñâîåòî ñúðöå. Äÿâîëúò å âèíîâíèê çà òèÿ ñòðàäàíèÿ. Íå
òðÿáâà äà ìó ñå ñúðäèòå. Àç ãî ïîõâàëâàì ñàìî â åäíî íåùî
- ÷å å ìíîãî ðàáîòëèâ, íå ñå îáåçñúð÷àâà: àêî ãî èçïúäèòå
èç åäíàòà âðàòà, âëèçà ïðåç äðóãà; àêî íå ñïîëó÷è ïî åäèí
íà÷èí, òúðñè äðóã, òðåòè, ÷åòâúðòè. Åòî åäíà îòëè÷íà è íà-
ñúð÷èòåëíà ÷åðòà. È Ãîñïîä êàçâà: “Âçåìåòå ïðèìåð îò íå-
ãî.” Òîé å ó÷èòåë íà õîðàòà, ó÷è ãè è ùå íàó÷è âñèíöà - êàòî
âè ëúæå, ëúæå, íàé-ñåòíå âèå ùå êàæåòå: “Íàó÷èõìå òâîèòå
ëúæè è âå÷å íå ìîæåø íè èçëúãà.”

Ó÷èòåëÿ

Íåïðåðèâåí å ïðîöåñúò íà ðàæäàíåòî.
Âñåêè äåí ó÷åíèêúò òðÿáâà äà ñå ðàæäà â åäèí íîâ ñâÿò.
Âñåêè äåí òîé èìà íîâî ïîçíàíèå çà Ëþáîâòà, íîâî

ïîçíàíèå çà ñëóæåíåòî íà Áîãà.
Âåêè äåí òðÿáâà äà èìà íîâî ïðîçðåíèå çà

íåèçñëåäèìèòå ïúòèùà íà Áîãà.
Âñåêè äåí Äóõúò ïîñåùàâà ó÷åíèêà è ìó ãîâîðè ïî åäíà

íîâà äóìà. Òÿ íîñè ÷èñòîòà â íåãîâîòî ñúçíàíèå è ñúâúðøåíî
ãî ïðåîáðàçÿâà. Òÿ ïîâäèãà ìèñúëòà ìó.

Âñåêè äåí ÷àêàé ïîñåùåíèåòî íà Áîãà!
Ó÷èòåëÿ


