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Рубрика на Николай Балчев
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Петър Константинов 
Дънов – Учителя 
150 години от рождението му.
Теолог и философ, основател на 
религиозно-философско учение, 
самоопределящо се като „езоте-
рично християнство“ и известно 
под името „дъновизъм“. В осно-
вата на дъновизма лежи теософ-
ското учение за превъплътяване 
на душите. Дъновизмът отрича 
някои основни моменти от Биб-
лията и влиза в противоречие 
с християнското учение, затова 
Православната църква го прие-
ма като ерес.

(1864 – 1944)

Петър Дънов е роден в семей-
ство на свещеник. Завършва 
гимназия във Варна, където 

освен другото учи и цигулка. През 
1886 г. завършва Американското на-
учно-богословско училище в Сви-
щов, после две години учителствува, 
след което заминава за САЩ. Там 
през 1893 г. се дипломира като редо-

вен студент в Богословския факултет 
на Бостънския университет, завърш-
ва и едногодишен курс по медицина. 

Завръщайки се в България, той 
няколко години прекарва в уедине-
ние. По това време издава книгата 
си „Наука и възпитание“, която съ-
държа основните му философски 
идеи. От 1898 г. изнася беседи и при-
влича своите първи последователи, 
като застава в центъра на духовно 
общество, наречено впоследствие 
Всемирно Бяло Братство. През 1900 
г. поставя началото на ежегодни ду-
ховни събори на Бялото Братство по 
различни места – във Варна, Търно-
во, София, на Рила и Витоша. Пъ-
тува из България, изнася лекции и 
беседи, занимава се с френологични 
изследвания. През 1912 г. той се ус-
тановява в с. Арбанаси – там работи 
върху Библията и написва книгата си 
„Завета на цветните лъчи на светли-
ната“. От 1914 г. изнася в София ре-
довни проповеди и беседи под загла-
вието „Сила и живот“, в които излага 
принципите на своето учение. 

След края на Първата световна 
война броят на последователите на 

П.Дънов нараства и през 30-те го-
дини достига около 40 000 в цялата 
страна. По това време идеите на дъ-
новизма проникват и в някои други 
европейски държави.

През 1922 г. П. Дънов открива 
в София езотерична школа, където 
пред два окултни класа ежеседмич-
но изнася лекции и води музикални 
упражнения със собствени компо-
зиции по библейски текстове. През 
1927 г. основава край София селище-
то Изгрев (днес кв. Изгрев). Там той 
създава уникално общество от свои 
ученици и последователи, които за-
познава с различните нюанси на ду-
ховното си кредо. 

Умира през декември 1944 г., по-
гребан е в кв. Изгрев – София.

Днес броят на последователите му 
е незначителен. ◆

Атанас Далчев 
110 години от рождението му
Поет, преводач, есеист.

(1904 – 1978)

Роден е в Солун в семейството 
на Христо Далчев – адвокат и 
преподавател по турски език в 

българската мъжка гимназия. Учи в 
местното българско училище в Ца-
риград, а след преселването на семей-
ството в София през 1922 г. завършва 
тамошната Първа мъжка гимназия. 

Приет е в Софийския университет, 
специалност философия и педагоги-
ка, които успешно завършва през 1927 
г. Междувременно публикува стихове 
в периодичния печат и сътрудничи 
на сп. „Хиперион“, „Демократиче-
ски преглед“ и в. „Изток“, участва в 
издаването на поетическия сборник 
„Мост“ (1923). В 20-те години излизат 
стихосбирките му „Прозорец“ (1926) 
и „Стихотворения“ (1928). През 1927 
г. той е един от създателите на литера-
турния кръг „Стрелец“, който започ-
ва издаването на собствен вестник. 

Влече го литературата и културата на 
Западна Европа, теченията в немско-
то изкуство между двете войни. Една 
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Борис Христов 
100 години от рождението му.
Оперен певец (бас), считан за 
един от най-големите гласове на 
20-ти век.

(1914 – 1993)

Роден е в Пловдив в семейство-
то на учителя Кирил Христов 
Совичанов – преселник от Ма-

кедония, герой от Балканската вой-
на, активен член на ВМРО. Още като 
дете демонстрира добрите си гласови 
възможности в хора на катедралата 
„Св. Александър Невски“. Макар и да 
завършва право в Софийския уни-
верситет, Борис Христов приема като 
свое поприще музиката. Пее в со-
фийския хор „Гусла“, където от 1940 
г. става солист. Две години по-късно 
получава правителствена стипендия 
с личната подкрепа на цар Борис и 
заминава на обучение и специализа-
ция в Милано. Успешно концертира 
в Австрия, в Рим, и е приет за со-
лист в пътуваща италианска оперна 
трупа. Изявява се в оперите на Ми-

лано, Венеция, Рим, Лондон, Барсе-
лона, Рио де Жанейро. През 1950 г. 
получава покана от ръководството на 
„Метрополитен Опера“, но властите в 
САЩ му отказват входна виза заради 
действащия тогава там „Закон за въ-
трешна безопасност“ и българския му 
паспорт. Шест години по-късно Борис 
Христов все пак успява да дебютира 
на американска земя и пее на оперни-
те сцени в Сан Франсциско и Чикаго.

През цялото време на живота му 
в чужбина управляващите в Бълга-
рия се държат към него студено и 
враждебно. Затова и неговите посе-
щения в България не са много чести. 
През 1967 г. той се връща за погребе-
нието на майка си, през 1976 г. идва 
в София – за записи на български и 
руски църковни песнопения в храма 
„Св. Александър Невски“.

Приключва творческата си карие-
ра през 1986 г. До тогава той развива 
концертна и звукозаписна дейност, 
особено по времето, когато е пър-
ви солист на Миланската скала и на 
Римската опера. 

Борис Христов е не само изклю-

чителен глас. Велик човек и патриот 
той дарява на българската държава 
дома си в Рим да служи като Българ-
ска академия за изкуство и култура. 
Дарява и бащиния си дом в София с 
условието да бъде център за творче-
ско усъвършенстване на млади бъл-
гарски музикални таланти. 

Умира през 1993 г. в Рим, а тялото 
му е пренесено за поклонение в храм-
паметника “ Александър Невски“.

Приносът на Борис Христов за 
развитието на световната музикална 
култура и за славата на България е 
огромен. 100-годишнината от рожде-
нието му е включена в календара на 
ЮНЕСКО за 2014 година. ◆

година пребивава в Италия, а през 
1928 г. заминава за Франция, където 
слуша лекции в Парижкия универси-
тет и завършва курс за преподаватели 
по френски език. През 1930 г. излиза 
от печат стихосбирката му „Париж“. 

В периода 1936 – 1947 г. Атанас 
Далчев заема редица длъжности в об-
ластта на образованието. След изда-
ването на стихосбирката му „Ангелът 
на Шартър“ (1943) той за дълго време 
запазва мълчание и се занимава един-
ствено с преводи – от френски, ис-
пански, италиански, немски и руски 
(произведения на Балзак, Лафонтен, 
Стендал, Чехов, Гьоте, Ф.Г.Лорка и др). 
В този период той създава сборника с 
поетично-философски афоризми и 
критически размисли „Фрагменти“ 
(1967). Едва през 1965 г. излизат „Сти-
хотворения“, а през 1972 г. – „Балкон“. 

Носител е на Хердерова награда 
на Виенския университет. ◆

Болница

Тази бяла варосана зала на градската болница
до самите стени прилепените бели легла
и лица побледнели по тях, и лица меланхолни
с тъмножълтия цвят на студената зимна мъгла.

Тези черни ръце връз прострените бели покривки
като черни оголени клони на зимния сняг,
тези сухи ръце и разкривени болни усмивки,
и очи може би вече вгледани в другия свят.

Тишината и здрачът и тези прозорци тъжовни
със петна от мухи и с бразди от прахът и дъждът,
и звънът, и звънът на големия стенен часовник
сякаш тежките стъпки на близката смърт.

1923 г.

Съдба

И ти си бил дете (почти не вярваш),
и ти си имал къдри от златó;
застанал бос, на глас си разговарял
с обувките и детското палто.

Следил си лястовиците, безгрижен
си хвърлял книжни лястовици сам
и си през счупени бутилки виждал
червени хора, сини дървеса.

Къде отиде времето, когато
е крепнала невръстната душа,
играла е със палавия вятър
и е била сестра на вси неща?

Годините растат и те затварят,
и те зазиждат в твойта самота,
врази ти стават старите другари
и опустява медлено света.

1927 г.

Надпис

Всички, паднали за свободата
дето и да е, са наши братя -
пак по кръв, но само че пролята.

1956 г.


