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За мълчанието

Трябва да започна с твър-
дението, че всъщност 
няма никаква принуда 
над човекa да мълчи. 
Самият факт, че говоря 
в момента, на практика 
е достатъчно доказател-
ство за това. Каква обаче 
е същността на човека? 
Какво правим тук? Кои 
сме ние всъщност и къде 
отиваме? Това е много 
малка част от въпросите, 
които се задават. Отго-
ворите обаче са част от 
светогледа, усещанията 
и търсенията на всеки 
един от нас. Есенциал-
ният въпрос може би все 
пак си остава кои сме 
ние. И може търсенето на 
истината в този въпрос 
е истинският път към 
познанието. Няма точна 
формулировка на много 
от въпросите, които въз-
никват, но все пак, смея 
да твърдя, че вътрешното 
чувство, светоусещането 
и интуицията, а не разу-
мът, определят на първо 
място поведението и по-
соката в действията на 
всеки един от нас.
Мълчанието не е наси-
лие, изолация или бяг-
ство. Мълчанието е време 
за преосмисляне на кла-
узите на договора, който 
си сключил със самия 
себе си.
То е време за адаптация 
към околните, време за 
наблюдение на собст-
вените си реакции от 
всичко чуто, видяно и 
преживяно. Мълчанието 
е и време за размисъл, 
време за съграждане. То 
е време за обработване 
на своя камък, оставащ 
в постройката, която ще 
бъде полезна за всички 
следващи поколения. То е 
и време за овладяване на 
инструментите, с които 
човек работи.
В чисто практически 
план мълчанието ни учи 
на търпение. То е време за 
задълбочаване в пробле-
матиката, която на пръв 
поглед изглежда, че носи 
бързо “смилаем” смисъл, 
но изисква разсъждения 
на друго по-високо ниво. 
То е надмогване на пър-
вичния порив веднага 
да кажеш това, което ти 
хрумва, и което може да 
се окаже в повечето слу-
чаи обхващащо въпроса 
само еднопланово.
Мълчанието е времето, 

което си даваш за самов-
глъбяване, за себеизуча-
ване, за вникване в не-
подозирани, дори свои 
вътрешни “тайни” кът-
чета. “Познай себе си” 
е първият подтик към 
духовното разгръщане и 
осъществяване на инди-
видуалната заложеност и 
талант. Това е момент, в 
който към вечните въпро-
си “Кои сме, откъде ид-
ваме и накъде отиваме?” 
се прибавя нещо много 
важно. И то звучи така: 
”Какво правим, докато 
преминаваме през отреде-
ния ни живот?”.
Мълчанието е време, в 
което разбираш, че на-
стоящият момент може 
да бъде разглеждан и като 
най-скорошната част от 
собственото ни минало. А 
то повече не е подвластно 
на действията ни и се пре-
връща в част от вечността. 
Превръща се в история, 
която е неподатлива на 
промени. В тази история, 
в която можеш да се вър-
неш само мислено, но без 
да имаш възможността да 
се откажеш от нея. Всеки 
един от нас би могъл да 
се отрича от собственото 
си минало, да му се над-
смива, да му се сърди или 
да търси начини да му 
отмъсти. Но не бива да го 
прави и то по една важна 
причина – то е нашето ми-
нало. Въпреки, че най-за-
гадъчната и неопределена 
част от човешкия живот 
е бъдещето, миналото и 
в личен и в исторически, 
и в обществен план си 
е запазило “правото” да 
влияе върху това бъдеще. 
Нека не му пречим. 
Мълчанието е време, в 
което приемаш, че рано 
или късно всеки човек 
прекрачва границата меж-
ду битието и небитието. 
Тази тънка разделител-
на линия е невидима за 
окото на смъртния. Тя 
е трудно постижима за 
осмисляне. На него му е 
отредено само да знае, че 
я има. Той може да раз-
бере и това, че колкото и 
естествена и неизбежна 
да е тя, винаги като че ли 
идва ненавреме. И точ-
но тук се крие смисълът 
на древното “Memento 
mori”. Времето на всеки 
е крайно. Пясъчният ча-
совник на историята из-
общо и на персоналната 

история в частност няма 
паузи. Тогава трябва да 
се разбере фактът, че ни-
кой не съществува само и 
единствено за себе си.
Мълчанието е време, в 
което осъзнаваш, че на-
меренията на духа се 
обличат във формите на 
материята. Знанието за 
обработването на форми-
те е нужно за въплътява-
нето на това намерение. 
Но знанието е само едната 
страна на медала. Другата 
е самото желание на духа 
да създава и да твори. Да 
доведе до възникването 
на действие или явление, 
което може да съдържа 
Светлина. 
В изобразителното изку-
ство светлината е необхо-
дима и почти задължител-
на съставка, доколкото от 
нея зависи четливостта и 
оттам възприемането на 
формите в пространство-
то. Тя ги моделира, но не 
в прекия смисъл на това 
понятие. Тя само прави 
видимо това, което вече 
съществува като обект. 
Тя разкрива повърхно-
сти, които възприемаме, 
но тези форми сами по 
себе си не са носители 
на Светлината. Светлина 
носят движенията, дейст-
вията и творенията на чо-
вешкия дух. 
Ако прибегнем до приме-
ра на архитектурата ще 
кажем, че смисълът на 
едно действие е в създа-
ването на обем, важен – в 
смисъл красив, четлив, и 
същевременно въздейст-
ващ не сам по себе си, а 
преди всичко като носи-
тел на част от нещо цяло. 
Пространството на една 
постройка – било то об-
ществена или жилищна 
сграда е всъщност съз-
даване на един друг въ-
трешен свят. И този свят 
може да носи светлина. 
Светлината, която не е 
инертна, външна и не-
подвластна на човешки-
те действия даденост, а 
Светлината като жизнен 
елемент, който не само 
разкрива видимото, а и 
предизвиква метамор-
фозите на материята. Не 
описва, а изпълва и създа-
ва формите. Светлината 
е самата форма. Защото 
всичко, създадено в прос-
транството и материята 
като форма, се ражда и 
живее първо в духа.

Става дума за откриването 
на Светлината, която няма 
извънчовешки характер, а 
е част от всеки от нас и 
може да бъде отдадена на 
другите. Да бъде дарена 
с ясното съзнание за до-
бротворчество, с разбира-
нето, че ставаш по богат 
(в духовното измерение 
на това понятие) когато 
даваш повече, отколкото 
получаваш.
Мълчанието е време, в 
което можеш да почувст-
ваш, че човек е съвре-
менник на първо място 
на своето поколение, но 
е съвременник и на ду-
ховната група, към коя-
то принадлежи. Така се 
свързва със сродни души 
отвъд времето и мястото, 
в които съществува. Ус-
тановява контакт с умове, 
работили за хората в дру-
го, скорошно или много 
отдалечено във миналото 
тяхно настояще.
Тези хора са мислили за 
нас като за бъдеще, без да 
знаят за нашето конкрет-
но съществуване. Те са 
предполагали, че ние сме 
длъжни да знаем за тях. 
Защото само ние и само 
чрез познанието можем 
да направим връзката с 
предшествениците си ак-
тивна и действена. Те са 
ни подали ръка през прос-
транството, чрез създава-
не на предпоставките за 
това. Ние сме длъжни да я 
поемем и да я подадем от-
ново, с ясното съзнание, 
че и след нас ще има кой 
да я продължи пътя й. 
Така стореното добро в 
различните времена ще 
излезе извън последо-
вателността на истори-
ческите събития. То се 
превръща в поредица от 
отделни действия, които 
по отношение на време-
вата хронология са ста-
тични, свързани с опре-
делен ден или факт, но 
същевременно това е и 
един непрекъснат процес. 
Процес с постоянно дви-
жение, допълващ се и раз-
виващ се от новонаправе-
ното и новопостигнатото. 
И в този процес доброто 
ще надхвърли конкрет-
ните граници на отдел-
ния момент, в който се е 
родило и ще излезе извън 
времето си. 
В метафизичен аспект, 
човек е дух, който оби-
тава тяло и има душа. 
Духът е божествената, 
безсмъртна и вечна част, 
божествената искра, коя-
то се съдържа дълбоко 
в нас. Душата е интели-
гентната част, или онова, 
което наричаме личност. 
Tя се развива постепенно, 
като продукт на единство-
то между дух и тяло. Ко-
гато човек е тъжен или е 
в депресия, в това участва 
душата. Но когато някой 
каже: „Аз съм това, което 
съм“, в него говори духът. 
Крайната цел се състои в 
обединяването на душата 
и духа. Можем да твър-
дим, че всичко, което е в 
нас, е и извън нас. Онзи, 
който покори вътрешна-
та си природа, ще може 
да подчини и външната 

природа. В духовен ас-
пект това символизира 
превръщането на низ-
шите страсти в доброде-
тели. Душата, която се е 
освободила от чувствата 
и необузданите страсти е 
като блестящ, златен щит, 
предпазващ човека от 
злини и страдания.
Историята на човечест-
вото е преди всичко една 
линия на последователни 
единични събития. Но 
именно в историята къде-
то се създава порядъкът на 
движението се осъщест-
вява срещата на миналото 
с настоящето и бъдещето. 
Тя е това напластяване на 
политически, икономиче-
ски, културни и социални 
взаимоотношения дос-
тигнали различни точки 
в своето развитие. Този 
порядък е нехармони-
чен, разнообразен, често 
конфликтен, но до голя-
ма степен може да бъде 
управляем, относително 
контролируем дотолкова, 
доколкото е следствие на 
дейност от страна на чо-
века. Дейност, която има 
своето конкретно измере-
ние в своята среда и в мо-
мента на осъществяване, 
но и извън него, а именно 
в продължителността на 
цялото следващо време.
Целият ни живот е като 
една мрежа, в която ние 
вече сме вплетени като 
установени в два свята - 
в света на ежедневието 
или профанният свят и в 
света на съвършенството. 
Трябва винаги да сме на-
щрек за своите постъпки 
и човешки отговорности в 
тези паралелни два свята. 
Защото само отговорните 
ще оцелеят и в бъдещето.
Затова и Мълчанието е 
време да вярваш, че съз-
давайки добро, го правиш 
достояние на всички след 
себе си. Така се постига 
и удовлетворението във 
всеки от нас да бъде част 
от Мъдростта, Силата и 
Красотата, за да се пре-
върне от индивид в лич-
ност.
Това е и времето когато 
всеки може да разбере 
защо Мълчанието винаги 
се е удавало по-лесно на 
философите, отколкото на 
глупците.
Да прекрачиш прага се 
изисква радикална промя-
на на мисленето и поведе-
нието. Няма как това да се 
случи, ако човeк не спре 
инерцията на своите пре-
ценки. Мълчанието освен 
всичко друго е и протест 
срещу недъзите на човека 
и обществото. Човек не 
може да бъде приобщен 
към този протест, ако не 
спре потока на своята 
обичайна духовност. Ако 
не замълчи. Това мълча-
ние е принудително. То 
се налага на независимо 
дали индивида разбира 
неговия смисъл и необ-
ходимост. То е вид пре-
дупреждение, че светът, 
в който се влиза е съвър-
шено различен от позна-
тия му досега, че разби-
рането на този нов свят 
изисква огромно внима-
ние и наблюдателност. 

Мълчанието е формата 
на това предупреждение. 
Съдържанието предпо-
лага човек да се откаже 
от категоричността на 
убежденията, нагласите и 
оценките си, от чувството 
си за уникалност и право-
та. Това, което чрез само 
му се подказва, чрез за-
дължението да мълчи му 
се вменява в дълг дълбоко 
да осъзнае и да приеме 
вътрешно. С други думи – 
символът да се превърне 
за него в духовен факт. 
Мълчанието е покана да 
се откажеш от неравен-
ствата включително и от 
интелектуалните нера-
венства. Дори да си ен-
циклопедист и признат 
мъдрец, когато се пото-
пиш в атмосферата на ду-
ховния Храм ти си новак, 
чист и неопетнен в един 
свят, попил символиката 
и мъдростта на стотици 
поколения и дръзнал да 
опита чрез преобръщане 
на ценностите практи-
чески да реализира иначе 
известни думи и лозунги. 
Защото Храма е свят на 
ценности и количеството 
знания е ирелевантно на 
този свят.
Когато си живял си го-
дини в света на символи, 
ритуали, ценности, и фи-
лософия неминуемо си се 
сблъскал и с разочарова-
ния. Сигурно редица еле-
менти от ритуалите вече 
ти се струват самоцелни, 
а посланията им – банал-
ни, общочовешки. Ако 
обикновенния човек се 
пита: “Какво е Храма?”, 
духовния човек, който е 
практикувал дълго, в един 
момент се спира и си за-
дава въпроса: “А какво 
всъщност е Храма?”. Това 
“всъщност” променя мно-
го. 
Духовния човек знае мно-
го, но именно натрупано-
то го кара да чувства, че 
се е плъзгал по повърх-
ността, че се е задоволя-
вал само с видимото. А 
пред него все още стои 
едно недокоснато съкро-
вище, което изисква друг 
тип усилия, за да разкрие 
себе си. Няколко елемен-
тарни урока по архитек-
тура, няколко всемирно 
признати максими за 

нравствеността, няколко 
важни традиции, чието 
истинско значение е не-
известно или погрешно 
разбрано, вече не могат 
да задоволят жадния тър-
сач на духовната  истина. 
Този, който се задоволя-
ва само с тях не може да 
търси изкачване по-наго-
ре.
Осъзнал, че дълбочината 
е много по-голяма, откол-
кото  първоначално му 
се е струвало човек има 
нужда от тишина. Тази 
тишина е средство за ре-
организация, защото му 
предстои ново, много по-
сериозно изкачване. Това 
не е външно наложена, 
нито  ритуално изиску-
ема тишина. Тя е дълбока 
вътрешна необходимост. 
Тишината в е задължение 
и предупреждение, тиши-
ната е потребност и вик 
на осъзната вътрешна  не-
достатъчност. Тя е начин 
на вътрешна самоорга-
низация за нова мащабна 
промяна.
Тя е призванието е да се 
усвои качествено ново 
състояние на духа. Това 
изисква спиране. В духо-
вен смисъл „спирането” 
е „мълчание”. В Храма 
всеки човек трябва да се 
„спре”, за да почувства, 
осмисли и приеме новия 
път, който му се предлага. 
Трябва да започне да раз-
личава думите от идеите, 
да не се подвежда по ду-
мите, а да търси зад тях. 
Мълчанието е нужно, за 
да не продължава човек 
сляпо да се придържа 
към наученото и позна-
тото. Но мълчанието е и 
средство да не се започ-
не сляпо да се вярва във 
всяка идея, която се пред-
лага. Мълчанието е пред-
дверие за отваряне към 
един външен свят – свят 
на символи и същевре-
менно е предверие и към 
отваряне към вътрешния 
свят. Това е светът на дъл-
га, в който започваш да 
усвояваш смирението, че 
за всичко, което вършиш, 
не трябва да очакваш на-
града.    
Ценя възможността да го-
воря, но благодаря за пра-
вото да мълча.
             Пламен Лазаров
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поч.дни: събота и неделя 
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