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Духовното – Федеративната идея – 
Политиката – Просветата над всичко

Когато човек срещне проблем и се опита да го раз-
реши без успех, той започва да търси помощ. Тогава се 
сеща да се замисли в какво е сгрешил и тогава се замисля 
за Духът и За Господ. Така е в повечето случаи. И аз из-
паднал в беда, реших да потърся помощ от Провидение-
то и поех на път, с надеждата да я намеря, с надеждата 
да постигна просветлението. Пребродих повече от 5000 
км от Гърция до Испания. Веднъж докато се изкачвах по 
стръмнините на едно било към връх Чакор на границата 
, между Черна гора и Косово, без да срещна жива душа 
цял ден, се хванах да размишлявам над проблемите си и 
какви са причините за тях (а бедата за мен беше, че съм 
изпаднал в творческа криза, не получавам Вдъхновение 
и не живея  големият вдъхновен живот,  който искам да 
живея)-  тогава  както  и  сега  отговорът  беше  очевиден, 
причината е, че има противоречия в мен, които не съм 
преодолял, че съм се отделил от Бога, и не водя духовен 
живот. А какво е духовният живот? Казах си това значи 
да познаваш и практикуваш духовното.

Т.е. Духът да подчинява материята, и не само вътре 
в нас, т.е. плътското вътре в нас, но и вън от нас, да не се 
подчиняваме на материалният порядък в света,  а да се 
опитваме да го подчиним на целите на Духа.

Защото Mатерията  също  е  идея,  идея  за  крайното, 
ограниченото,  разединеното,  онова  което  може  да  се 



обеме,  разбере  и  контролира.  Следващото,  което  осъз-
нах е, че моето състояние не се различава от положе-
нието и болестта на нацията ми, на обществото, в 
което живея, факта че аз, както и мнозина като мен 
са просто представители на своя народ.  Не  бива  да 
смятаме,  че  индивидуалните  ни  лични проблеми  са  си 
само наши, не, те са показателни за проблемите на обще-
ството, към което принадлежим. Така че, за да решим 
собствените си проблеми може би трябва да изоста-
вим малко егоистичното желание да оправим себе си, 
и да помислим и за общото.

Веднъж великият Духовен Учител от България – Пе-
тър Дънов казал: „Първо ще стане Балканска федерация, 
после Европейска федерация и накрая Световна федера-
ция.“ Тези думи са казани през 1944 г на срещата в село 
Марчево  (малко  след  това Учителя  си  заминава) Мно-
го  хора  днес,  биха  си помислили,  че  тъй  като  вече  съ-
ществува ЕС. думите на Учителя губят смисъл. Но ако 
се  замислим отново ще видим, че те все още са много 
актуални  и  правдиви.  Ние  виждаме,  че  Европейският 
съюз навлиза в турболентни времена, кризата е назряла 
и предстоят промени. Европа ще бъде преструктурира-
на. Затова Федеративната идея има все по-голяма акту-
алност, а тук на Балканите тази идея е взела формата на 
проекта за Балканска федерация.

Но какво всъщност е Балканска федерация! 
Може би повечето от вас не са чували за тази идея. Но 
преди повече от половин век, влиянието на тази идея е 
изкарвало тълпи на улиците. И някой от най-изтъкнатите 
личности на Балканите и в Европа са и симпатизирали и 
са я обсъждали.

Идеята  за  Балканска  федерация  е  стара  идея.  Тя  е 



плод на  срещата на идеите на  европейското просвеще-
ние от 19 век които идват от Западна Европа и устано-
вилите се традиционни култури на Балканите, предимно 
християнски. Общата  съдба,  манталитет  и  бит  на  под-
чинените християнски народи, и сходните исторически 
задачи, които тези народи имат да решават, са естестве-
ни условия, които подържат процеса на появата на фе-
деративната  идея.  За  пионер  на  идеята  се  счита  Ригас 
Ферос – гръцки национален герой, писател, мислител и 
революционер.  После  идеята  прониква  и  сред  другите 
балкански народи, където намира наистина внушително 
число  привърженици.  Сред  хората,  които  прокламират 
идеята са българските революционни дейци Любен Ка-
равелов, Васил Левски, Христо Ботев и Захари Стоянов, 
югославски политически и културни дейци като сърбина 
Светозар Маркович и хърватският католически епископ 
Йосип Щросмайер.

Г. С. Раковски още преди Любен Каравелов да заго-
вори ясно за Балканска Федерация, говори за Балкански 
съюз, като двете понятия не трябва да се уеднаквяват, но 
определено лежат на една плоскост и са в една мислов-
на канава, защото балканският боен съюз срещу Осман-
ската империя е предходният етап, според възгледите на 
възрожденците, към Балканска федерация.

	 	 	 	 	 	 Димитър	Филипов
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Следговор

Когато заговорят за федеративната идея на 
Балканите следва да добавим към разглеждането и 
доста по-широкият феномен – балкански федерали-
зъм. И Първо трябва да се отбележи че двете неща 
балканският федерализъм и идеята за балканска фе-
дерация не са едно и също. Първото е процес, много 
по широк феномен, включващ личностите, събити-
ята, развитието на идеята, нейните форми, причини, 
предпоставки и т.н.. Второто е концентрирано върху 
самата идея, т.е. идеята сама по себе си, това всъщ-
ност са различни идеи, за дунавска, за източна, за 
югославянска, без анализи, без класификации и без 
теоретизации.

Ако се опитаме да определим какво е Балкан-
ският федерализъм можем да кажем следното: Фе-
дерализмът на Балканите е сложно и многопласто-
во явления съчетало в себе си историческа памет, 
традиции и модерни идеи, проникващи от прогре-
сиращия Запад. Като политическа тенденция феде-
рализмът проявява противоречиви аспекти на им-
периализъм или антиимпериализъм в зависимост от 
това на чия политика служи. Затова трудно може да 
се определи политическата същност на балканския 
федерализъм. Наблюдаваме сложно преплитане на 
иначе несъвместими тенденции. В него се съчетават 
и си съперничат чистия федерализъм проповядван 
най-често от представители на нации в неравноправ-
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но положение като хърватите и българите и велико-
държавие, отстоявано като официална политика от 
правителствата на новосъздалите се малки балкан-
ски държави.

За да уточним какво имаме предвид, когато говорим 
за традиции и историческа памет ще кажем, че тук ста-
ва дума за опита от съвместното ни съществуване, кой-
то сме придобили в границите на Османската империя, 
който под напора на Просвещението и новото време изк-
ристализира в държавната доктрина на османизма, а бал-
канският федерализъм се явява като алтернативен идеен 
проект на подчинените христиански народи. Тук е също 
не забравения спомен за общото византийско културно 
наследство на православните христиани, който може да 
се намери например в така наречените оракули, които се 
срещат предимно в Гърция, но и из другите балкански 
християнски нации.

По същество това е проект, концепция или визия 
за създаването на една голяма държава на балкани-
те чрез обединяването на отделните малки балкан-
ски държави на федеративен принцип. Концепцията 
се явява повече общ неясен лозунг отколкото детайлно 
разработена визия и стратегия. С течение на времето към 
проекта се добавят нови идеи и виждания. С което идея-
та се задълбочава, обогатява и усложнява. Към нея обаче 
няма добре разработена идеология, няма учение, което 
да разяснява всички аспекти, да отговаря на въпросите 
относно федерализма и да се занимава с решаване на те-
оретичните проблеми в тази област, затова идеята остава 
по-  скоро  политически  лозунг,  използван  от  политиче-
ските фигури.

Федеративната  идея  се  отличава  с  няколко  основ-
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ни характеристики:  тя  е  освободителна,  отбранителна 
и  обединителна  идея.  Поскоро  Либерална  и  Просве-
щенска по своята същност отколкото традиционалист-
ка  поне  в  началото.  Антиосманска  в  първият  етап  на 
своето  развитие  през  възраждането.  Антимонархиче-
ска при социалистите. Също така  с добре изразен ан-
тимилитаристичен  привкус  и  в  този  смисъл  борбата 
за Федерация е борба за мир. Тя освен това е Анти-
империалистическа  –  от  там  и  лозунга Балканите за 
балканските народи. Но в този смисъл носи и някакви 
отенъци на ,ако можем да го наречем така: „регионален 
национализъм“. Федеративната идея също така е с ярко 
изразен революционен характер по същността си. Това 
е  твърде видимо още с нейната поява, но продължава 
да я характеризира, макар и в някой случай тази нейна 
революционност да проявява белези на отстъпление и 
конформизъм, както се случва с представителите, които 
са се присламчили по някакъв начин към властта като 
при радикал-демократите да речем и най-вече комунис-
тическите партии на Балканите.

Освен всичко друго обаче Федеративната идея има 
и духовна функция, не случайно Учителя Петър Дънов 
заговаря за нея, но как една политическа идея служи на 
духовни цели, това си струва да се разбере. Федератив-
ната идея е идея за цялост, без да се вреди на разно-
образието. Идея за общност, но същевременно и идея 
за  идентичност  противна  на  обезличаването. Има  два 
противоположни,  но  взаимосвързани  принципа  в  све-
та,  единство и  разнообразие. Това  са  двата принципа, 
които поддържат живота. За да ни стане по-ясно нека 
разгледаме Европейският съюз от духовна гледна точ-
ка. Попитали Махатма Ганди какво мисли за Западна-
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та цивилизация, той се усмихнал и казал: „Мисля, че е 
страхотна идея“. Разбирате ли, идеята е страхотна, но 
реалността не толкова. В много отношения това е вярно 
и за Европейският съюз. Реалността на политиката из-
остава далеч зад политическия идеал, от който е моти-
вирана. И така това което се получава в крайна сметка 
е една не особенно светла от морална и духовна гледна 
точка  картина. Където  големият  се  налага  над малки-
те и изсмуква буквално жизнената им  енергия. Освен 
това наблюдаваме един процес на обезличаване на по-
малките и по-слабите. Всичко е свързано с процесът на 
Глобализацията, пример за който е реалността на Евро-
съюзът. Не това е което очаквахме. Така прави впечат-
ление, че Европейският съюз не е хармонична структу-
ра. Има разлика как съюза се формира и как продължи 
да функционира и се разширява. В началото на своето 
развитие  ЕС  беше  тясно  цивилизационно  обединение 
на  западноевропейски  култури.  Тогава  съюзът  имаше 
чисто  защитна  функция,  и  подобно  на  военният  блок 
НАТО беше създаден с цел да се противопостави на Из-
точният блог, т.е. на нас. Обаче, когато стената падна и 
страшният  противник  изчезна  в  небитието,  ръководи-
телите на Съюза станаха по-смели и бързо се върнаха 
към познатият си империалистически инстинкт, така с 
помощта  им  точно  по  план, Югославия  беше  изтрита 
от  картата  на Европа,  и  това  беше  режисирана  траге-
дия. А целта беше Балканите да се върнат към със-
тоянието си на барутен погреб, да се накъсат и да 
се погълнат така на малки хапки. Всичко останало 
беше  манипулация  и  замазване  на  очите.  Целта  не  е 
толкова да се подобри стандарта ни на живот, макар да 
ни се подхвърлят трохите под формата на еврофондове, 
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с присъединяването ни се преследват стратегически и 
геополитически цели,  тъй като Балканите имат  важно 
стратегическо положение между Изтока и Запада и от 
геополитическа гледна точка са много важен ресурс за 
контролиране. Така че ако се възползвам от думите на 
моят приятел Стефан Калайджиев:

„В  този  смисъл  членството  на  България  (т.е.  на 
Малките  държави)  в  ЕС  е  функция  на  способността 
ви да бъдете зависими от тези силни държави. Вие се 
опитвате да станете като тях, но това не се позволява. 
Защото  силните  държави  са  в  ръцете  на  една  групи-
ровка, която е  също изпълняваща един План предна-
чертан  в  последните  няколкостотин  години  и  който 
сега  върви  в  своя  апогей.  Глобализиране,  в  материа-
лен аспект, безналични плащания,  електронни карти, 
и евентуално микрочип ако позволите. Това ли искате 
и проумявате ли, че всичко което става около вас е по 
плана! Няма никаква случайност! Има опити да бъде-
те събудени от отделни събития с оглед на това да си 
зададете въпроса, накъде вървим и какво искаме. Но 
така или иначе, събитията ви водят в една очертана от 
тях посока и е време да я определите в обществото и 
да я осъзнаете.

Даже и работният пример с бежанците не помогна на 
стандартните  европейци да осъзнаят колко  са далеч от 
Деветата симфония на Бетовен, с която сега евроадмини-
страторите са се закичили. Все още европейците от голя-
мата уж бъдеща държава на Съюза, са в плен на евтините 
обещания за лесно пътуване и Европа без граници. Но....
само вижте, какво се задава и погледнете колко военни 
има по  летищата  ви. Колко проверки и  колко ненужни 
процедури и всичкото това, само защото не осъзнавате, 
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ЗАЩО Е ТОВА НАХЛУВАНЕ НА ТЕЗИ БЕЖАНЦИ В 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ И КАКВО ТЪРСЯТ ТЕ В 
ТЕЗИ СТРАНИ! Та кой от тези хора би поискал в нор-
мални условия да напусне своята страна, в която е роден! 
За хубаво ли идват тука те! Може би някой ги е подгонил 
и е време това да се открие! Кой е този някой! Кога евро-
пейските народи ще започнат да мислят и ще престанат 
да бъдат наивни по проекта за Бъдещата Обединена Ев-
ропа, а сега вече и Европа на две скорости. Този проект 
е безплоден проект. Съзнанието е това, което предопре-
деля обединението.

ЕС бе създаден, за да държи малките държави в за-
висимост и да се изпълнява волята на големите държави, 
тоест за по-лесно контролиране на народите. Народите 
още не са готови да се обединяват, съзнанието им не е 
подготвено за това. Те все още плащат данък на между-
национални и междурелигиозни противоречия и в този 
смисъл Единна Европа е невъзможна.

Очаква се незабавно Преструктуриране на Европей-
ският съюз и неговото разпадане под формата на няколко 
федерации. В които да се започне да се поставя наистина 
началото на реалното обединение, но по малки групи, а 
не така, изведнаж – всички в кюпа, в който се оказва че е 
невъзможно да има единен контрол.“

Как трябва да се отнася духовният човек към 
всичко това. Има две възможности. Да се опита да се 
изолира и да каже аз съм над тези неща и да гледа 
само собственото си духовно развитие или да опита 
да работи с тези проблеми макар и да има опасност 
да си изцапа ръцете. Може ли духовният човек, да 
се занимава с политика?  Според  мен  Махатма  Ган-
ди е най-върховният пример тук, но ние имаме и много 
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по близък до нас, това е примерът на Любомир Лулчев, 
един от най-близките сподвижници на учителя. Така че, 
както  казахме,  по  същество  пред  духовният  човек  има 
две възможности, два кардинално противоположни пътя, 
по които да възприема реалността и особено нейните по-
литически измерения. Това са две възможности за избор 
не само за светоглед, но и за действие. Първият е да се 
дистанцира, да се опитва да избяга, да се огради от зло-
то в света. Да каже мен това не ме засяга. Вторият е да 
действа, да се бори, да се впусне в света. И за всеки от 
нас това е личен избор, но последствията от него засягат 
всички ни.

Искам да продължа с няколко  важни цитата от 
Учителя той казва:

Що е един народ? Един народ е една велика душа, 
един  велик  дух,  в  един  народ  има  едно  велико  сърце, 
един  велик  ум,  всички  свързани  заедно.  Всички  хора, 
които образуват тоя народ, са малки клетки. Ако не са 
свързани с тази Първична причина, да живеят, какво 
бъдеще може да има един народ?

	 Петър	Дънов

Бъдещето на един народ зависи от дейността на 
духовните хора в него. Величието на един народ се 
дължи на неговите морални сили, на неговите висо-
кодуховни просветени хора. Величието на един на-
род се дължи на неговите вътрешни идеали, които се 
прилагат в обществения и политическия живот. До-
брите, разумните хора в една държава представляват 
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ядката на нейният вътрешен живот. Те са спасители 
на своя народ, така и на цялото човечество.

	 Петър	Дънов

Социалистите казват: „Напред, другари“. Аз казвам 
напред, братя, напред, българи! Ще дадем главното сра-
жение по всички правила! Ще открием огън, артилерия 
по всички правила. Напред! Да живее Братството! Амин! 
Единственото нещо, което от сега нататък ще живее, това 
е Братството. То ще владее над всичко, който не може да 
живее като брат и сестра, той не може да бъде гражданин 
на Новото царство на Земята.

	Огнената	пещ,	17	април	1921	г.	Неделни	беседи.	Со-
фия.

Димитър	Филипов	–	sofista
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