
 
 
МЕТОДОЛЮБИЕ И МИСЛЕЩА ЛЮБОВ 
Въвеждащи редакторски слова  
 

Мислеща любов – това е веруюто, с което редакционният 
съвет слага начало на една нова периодика, посветена на 
синархията. Определяна още от древността като съ-
властие на духовни йерархии, синархията възраства като 
главна повеля за съвременното устройство на всички 
човешки общества – граждански, комунални, окултни и 
др. Конкретно за битието на духовните братства 
синархията днес буквално е насъщна – и като принцип, и 
като закон, и като житейски факт.  
 

През тази година се изпълва столетие от провъзла-
сяването на синархията за основополагащ принцип в 
обществения живот на Бялото Братство. В съборното 
слово на Учителя Беинса Дуно от 1921 г. древният 
синархичен модел бива възроден в социалното съзвучие 
на четирите съвета (съобщества) – съвет на физическия 
труд, съвет на примирителите, съвет на просветата и съвет      
на духовния живот. Тълкувана, цитирана и имитирана, 
синархията на Учителя и до днес остава неосъществена. 
Явно реализацията ѝ изисква съвсем нетрадиционни поз-
навателни подходи. Необходимостта от това инстинктив-
но присъства дори в патоса на гражданските протести. 

Вместо формализирани избори на четири съвета не 
трябва ли да вникнем в живия опит на собствената си 
телесна воля и да я кръстим методолюбие? Не е ли време 
да заменим разсъдъчните социологически тълкувания с 
живо съзерцание на синархическите първообрази и да ги 
кръстим мислеща любов?  
 

Този вестник е трибуна и четиво за всички, които са 
решили да променят способите си на възприятие за 
обществен живот. За тези, които са заложили душев-
ните си сили в двете велики посвещения на съвре-
мието ни – методолюбието и мислещата любов.  
 

Рубриките на втория брой предлагат три статии – за 
окултния и за социалния аспект на синархията. Между 
социалните модели в последните два текста лежи 
почти цял век – свидетелство за преобразуващата 
сила на Учителовите идеи.          
 
Димитър Калев      
Варна, юни 2021 г. 
 
 

 
 
 

 
СИНАРХИЯТА – ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ХАРМОНИЯТА. ЧАСТ 2. 
Христо Маджаров* 
 

Уроците на Сфинкса 
Според традицията Божественият Мелхиседек пренася от 
Атлантида в Египет три подаръка на Венера: житото, пчелния 
мед и растението азбест. В Египет школите били херметични, 
на името на Хермес, с многогодишни приемни изпити, описани 
в Книгата на Тот (Фиг. 1). Синархично управление се използва при 
царуването на Озирис, господар на Светлината и предшественик на Изида 
– Царицата на тайните. Там бог на Мъдростта е Тот; той дава математика и 
писменост, пише Книгата на Мъртвите и създава мистериите и 
посвещенията.  
 

 
* Акад. Христо Маджаров изнася лекции за синархията, Синархичната верига, Четирите учения и Четирите съвета на съборите в Айтос (2014 г.), 
Варна (2015, 2017 г.), Стара Загора (2018 г.), Мадара (2021 г.) и др. 

 

 
В Долината на мъртвите се изграждат четиристенни пирамиди по 
синархичния принцип на Четворката: Което възхожда, се схожда. 
Долината на пирамидите се пази от Сфинкса – велик синархичен 
символ (Фиг. 2). Тайната се предавала само от знаеща уста на готово 
ухо. Такова е било ухото на Питагор след 20-годишно стоене пред 
Храма. Той дава на света свещения Тетрактис на Елохим (и молитва 
към него), който крие тайната на универсалната природа и златните 
пропорции на Пентаграма. Учителя Беинса Дуно ги развива в 
учението си и те са незаменими средства за достигане на познание 
от неговите ученици. 
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Фигура 1. Тот Атланта 
 

 
 

Фигура 2. Сфинкс 
 

Тетрактисът оформя 9 триъгълника с 10 точки – представя 10-е 
Божествени принципа, свързани в единство (Фиг. 3). Трите ъглови 
триъгълника представят тройната причина на Вселената. Свързани по 
подходящ начин с линии, другите 6 триъгълника могат да образуват куб 
или звезда с 6 лъча и точка в центъра. За оформяне на куба и звездата се 
използват само 7 точки. Според Кабала тези точки са Елохим – Духовете на 
7-те периода на сътворението, а централната точка е седмият ден – 
съботата. „Ние държим съботата!” – казва Учителя и се под-
писва: „Аз съм Елохим, Ангел на Завета Господен.” В беседата 
Сфинксът – начало и край на нещата Учителя говори: „От най-
старо време адептите търсят разгадката на Сфинкса. Намери ли 
се тя, пътят на освобождението ще се открие…”  
 

 
 

Фигура 3. Тетрактис на Елохим 

 
 
Фигура 4. Сфинксът и пирамидите 

 
Сфинксът излъчва образи на четирите библейски същес-
тва (бик, лъв, орел, човек), описани от пророк Йезекиил и 
изучавани от Кабала; символизира 4 космични течения, 
които кристализират в 4 елемента (огън, земя, въздух, 
вода), 4 раси, 4 посоки, 4 сезона, 4 темперамента… (виж 
Табл. 1). „Що е Сфинксът? Човек, който се излюпва от 
звяра, но още е в тяло зверско – само главата му е 
свободна. Затова се родихте на земята – да се освободите 
от звяра. И когато се съблечете от него, Вселената ще ви 
проговори, превръзката от очите ви ще падне и символите 
ще ви разкрият своите тайни” – говори Учителя. 
Теософите изразяват в свастика четири изисквания към 
кандидата за херметична мъдрост: „Искай! Знай! Смей! 
Мълчи!” (да търсиш познанието като удавник въздуха, да 
те учи Мъдър Учител, да го приложиш и да мълчиш за 
тайната) (Фиг. 5). Явно последното изискване не е 
спазено, щом Учителя обявява: „Египет западна тогава, 
когато продаде Тайното учение на евреите.” „Един-
ствената страна, която опази тайната на познанието, е 
Индия.” (Фиг. 6). 
 

 
 
Фигура 5. Свастика 
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Фигура 6. Египетски посвещения 
 
Кастова Индия 
Там, по принципа на четворката, Ману-Законодателят постро-
ява основите на великата Древноиндийска цивилизация. Всеки 
индивид работи в някаква клетка от тялото на Великия бог 
Брама: от главата Му – жреците (брамани), от раменете – 
воините (кшатри); от корема – търговците (вайши); от краката 
– слугите (шудри). Така се узаконява кастовото съжителство 
(Табл. 1).  

Таблица 1. Четирите касти и техните съответствия 

 

 
 
В древноиндийските писания Рамаяна пише за великия 
Рама, увенчан с двойна корона – на цар и на посветен. 
Рама носел в древния свят факела на синархията. Сент Ив 
д’Алвейдър (1842–1909) ни дава описание на синархично 
управление на едно селище Алдея в неговата империя: 
„Първият съвет отговарял на днешния министерски съвет 
и управлявал интелектуалния, моралния и духовния жи-
вот на синархичната комуна. Вторият се занимавал с 
гражданския и юридически живот. Третият управлявал 
материалния и икономическия живот. Разбира се, за фун-
кционирането на тези съсловия е необходим и обслужващ 
персонал – шудрите.“ Това управление е било основано на 
четирите велики духовни принципа: Мъдростта, Любовта, Правдата 
и Истината. Така в Индия е приложено учението на 

единството – синархията. „И днес Индия не издаде тай-
ните на свещеното познание на Британската империя, 
въпреки щедрите ѝ обещания“ – говори Учителя. Това е 
синархията – единство на духовна и светска власт: царят е 
Велик посветен и всеки работи в някаква клетка от тялото 
на Брама.  
Четирите равнопоставени листенца образуват свастика 
(Фиг. 7). Сва е санскриска дума със значение добро; асти 
значи да бъдеш, т.е. като цяло означава добра карма. За 
индусите това е древен свещен символ на духовност и 
успех. Ползват го при магични церемонии и за късмет на 
входове и  врати. Друг индийски символ със същото значение е 
Ваджра (дордже) – означава твърд като диамант, който разрушава 
невежеството. Четирите глави представят четири врати към 
просветление (Фиг. 8). Представя единство на абсолютна и 
относителна истина; нашето житейско съществуване и 
блажената нирвана. Само при съвместяване на двете 
полярности в едно цяло (сфера между тях), може да се 
постигне просветление и истина. Съединени, четирите края 
образуват пирамида, диамант, символ на свещената планина Меру, 
с централна космична ос през вътрешния микрокосмос. 
 

 
Фигура 7. Листенца на свастиката 

 

 
 

Фигура 7. Ваджра (дордже) 



 4 

 
Човечеството е подтиквано към будност и еволюция, като е 
подлагано циклично на духовна култура и варварство. Навсякъде 
посветените пренасят атлантска мъдрост, строят 
пирамиди и градят синархично управление: единство на 
духовна и светска власт. Но за да не се повтаря атлант-
ската грешка и за да спасят тайната етерна енергия, правят 
школите си окултни (скрити) и свещени (Табл. 2). 
Синархичната империя е просъществувала до към 3100 г. пр. Хр. 
Когато кастите стават наследствени и задължителни, този 
ред, вместо да помага, започва да насилва хората. 

Великият религиозен синтез, характеризиращ цикъла на 
Рама, се разпада на отделни езически култове. Тези 
държави и култове тръгват по пътя на зрелищата и 
насилието, известен като Пътя на тигъра (на Нимрод, внук 
на прокълнатия Хам), основателя на Вавилон. Затова 
Вавилон е известен с печалната слава на Вавилонската 
кула от Стария Завет и с т.нар. в Новия Завет „Вавилонска 
блудница”, което показва нравите. 
 
(следва продължение) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

СИНАРХИЯ НА ПРАКТИКА* 
Иван Толев** 

 
Нашата идея за коренно преустройство на България в социално 
и държавно отношение прави, според получените отзиви, 
впечатление на материалистите с рутинерни схващания, като 
един недостижим и невъзможен блян, а на някои крайни 
окултисти, като един опортюнистически компромис със сегаш-
ната конституционно-парламентарна форма на държавно 
управление. И едните, и другите се нуждаят, както се вижда, от 
едно късо обяснение. 
Не е никак чудно мнението на съвременните български 
материалисти: в продължителното си общуване със сегашната 
обществена и държавна форма те тъй силно са се сраснали с 
нея, че един крут volte-face1 към новото струва им се за невъз-
можен и дори рискован и опасен. Те приличат на затворници, 
които сега се извеждат на силна слънчева светлина. Естес-
твено, тяхното зрение е твърде отслабнало в дългогодишния 
духовен мрак и се изисква време, за да се приспособи то към 
новите условия на живота. За това те трябва да се привикват 
постепенно на тия условия, докато прозрат истината и се 
укрепят здраво в нея. Тогава, нека бъдат уверени, синар-
хическата форма на социално и държавно устройство ще им се 
види като напълно естествена и даже ще се удивляват от 
отличните резултати, които ще се получат, и как те не са знаели 
и не са практикували досега това спасително средство за 
народно благоденствие и всестранен напредък. 
Почти същото обяснение трябва да се даде и на хората от 
противоположния лагер, т.е. на ония наши съмишленици, 
които желаят да снемат отведнъж Небето на Земята и затова 
нямат търпение да чакат прилагането на синархическата 
система по еволюционен начин. Грешката в случая е едно-
временно принципиална и тактическа. Развитието на всеки 
жив организъм върви постепенно, по етапи. Нито човекът, нито 
животните, нито растенията създават потомство още в 
детинския си период. Трябва да се поникне, да се възрасти, да 
се разцъфти и след това да се завърже плод.  

 
* Статията е препечатка от сп. Всемирна летопис 1923;  III (2): 31-33. 
** Иван Толев (1875-неизвестна) – български юрист, политик, писател и издател. Създател и редактор на езотеричното списание Всемирна летопис, 
излизало през периода 1919-1926 г.   
1 Тотална промяна на позицията, обратен завой. 
2 Виж сп. Всемирна летопис 1923; IІІ (1). 

Същият закон действа и в развитието на обществения 
организъм: почва се от старата форма и постепенно се 
върви към новата. Първата бавно се преобразява, за да 
създаде органите на новата. Скоковете и резките промени 
са недопустими в природата. Ето защо съвременната 
конституционно-монархическа форма може дори да 
изиграе една полезна роля в процеса на преустройството, 
а именно като едно звено между старото и новото. Па и 
Учителите на човечеството нееднократно са твърдели, че 
отживели времето си форми, които не вредят на новите 
зародиши, могат да си останат, докато животът наложи 
своето. 
След тези някои разяснителни бележки пристъпваме към 
предмета си: как би могла да се приложи синархията в 
България при сегашните условия на живота? Според нас 
това е най-лесната задача за разрешение. Съгласно 
конституцията България е наследствена и конституционна 
монархия, с народно представителство. В същия основен 
закон е прокаран принципът за разделението на властите: 
законодателна, изпълнителна и съдебна. Първата при-
надлежи на държавния глава и народното предста-
вителство, шеф на втората е тоже държавният глава, от 
чието име и под чийто върховен надзор действат всичките 
ѝ органи, а третата власт, във всичката ѝ ширина, 
принадлежи на съдебните места и лица, които действат 
пак от името на държавния глава. Законодателната власт 
се осъществява от една камара, изпълнителната власт – от 
десет върховни правителствени уредби, наречени 
министерства, с общо тяло Министерски съвет, а съдеб-
ната власт – от общи триинстанционни съдилища. При тая 
конституционна организация може ли да се приложат 
главните принципи на синархията и как? 
Ако си припомним физическото и психологическо 
устройство на човека, което описахме в статията Идеално 
и осъществимо управление2, ние бихме могли да 
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препоръчаме да се реформира най-напред изпълни-
телната власт у нас, понеже тя е активният фактор в 
живота. Това може да стане по следния начин: при всяко 
от съществуващите сега десет министерства да се 
образува по един съвет от техния ресор: при Мини-
стерството на външните работи – един дипломатически 
съвет, при Министерство на вътрешните работи и 
народното здраве – един административно-полицейски 
съвет и един медицински съвет, при Министерството на 
народното просвещение – един учебен съвет, при 
Министерство на финансите – един финансов съвет, при 
Министерството на войната – един военен съвет, при 
Министерството на търговията, промишлеността и труда – 
три съвета (търговско-индустриален, занаятчийски и 
работнически), при Министерството на земеделието – 
земеделски съвет, при Министерството на обществените 
сгради, пътищата и благоустройството – инженерен и 
архитектурен съвет и при Министерството на железни-
ците, пощите и телеграфите – един железничарски и един 
телеграфо-пощенски съвет. Личният състав на всичките 
тия съвети да се образува по избор от всички длъжностни 
лица или от членовете на всички свободни професии, 
които спадат към съответното министерство, с право да 
решават всички принципиални въпроси от своето 
ведомство. Тия решения ще се привеждат в изпълнение 
по административен или законодателен ред от 
надлежния министър. Така цялата инициатива по управ-
лението на всяко министерство минава всецяло в ръцете 
на най-заинтересуваните – неговите чиновници или 
неговото съсловие, защото само те са, които най-добре 
разбират нуждите си и знаят средствата за тяхното 
задоволяване. Министърът остава само като един 
ръководител на работите и изпълнител на съветските 
решения. А общото тяло – Министерският съвет – 
централизира в своята област на действие всички 
решения и като ги хармонира, дава им надлежния 
правилен ход. Наистина, и понастоящем функционират 
при някои от министерствата съвети, но техните решения 
нямат задължителна сила за шефа на министерството. По 
горния начин изпълнителната власт става съветска, т.е. 
народна. 
Специално за съдебната власт, както тя сега е 
организирана у нас, няма да говорим, защото всъщност тя 
е един клон от изпълнителната власт, а не е автономна. 
Ще се спрем на законодателната власт. Тя е устроена у нас 
по еднокамерната система. Опитът на учредителите в 
Първото Велико събрание да приложат двукамерната 
система, като създадат Сенат, не успял, поради 
либералните тенденции на тогавашното мнозинство. Па и 
опитите на някои съвременни политици да прокарат 
преди десетина и повече години (чрез изменение на 
Конституцията) учредяването на втора камара с цел уж да 
парализират увлеченията на Народното събрание също 
пропаднаха поради общия повик в печата против 
консервативността на това учреждение – Сената.3 
Няма съмнение, че при досегашната парламентарна 
практика у нас Народното събрание отдавна е изменило 

 
3 Виж по тоя предмет статията: Потребен ли е Сенат у нас? от Ив. Толев в сп. 
Задружен труд, год. І (б.а.) 

на своето предназначение: то нито се образува според 
истинската народна воля (защото последната никога не е 
била свободно и напълно изразена), нито е 
функционирало като действително законодателно тяло, а 
е прокарвало само волята и желанията на министерските 
кабинети. При тоя законодателен и парламентарен фалит 
у нас крайно необходимо е да се раздели тая единствена 
наша Камара на три:  
I. Върховен съвет, който да събере в своя състав 
интелектуалния елит на българския народ: представи-
телите на науката и изкуствата. Тая камара ще олицетво-
рява и изразява ума на нацията и следователно ще бъде 
духовният ръководител в държавата. 
II. Съдебно-административен съвет, който ще се състои от 
представители на магистратурата, войската и полицията. 
Тая камара ще олицетворява и изразява моралната и 
физическата сила на нацията и следователно ще бъде 
регулаторът на държавната дейност. 
III. Стопански съвет, съставът на който ще се образува от 
представителите на всички производителни и трудещи се 
съсловия: земеделци, търговци, индустриалци, занаятчии 
и работници. 
При тая трикамерна съветска система отведнаж личи 
отсъствието на професионалните политици, които са 
понастоящем едно зло за развитието и благоденствието 
на народа. Политическите партии в сегашната им форма и 
устройство биха станали в такъв случай съвършено 
излишни. 
Относно избора на членове трите съвета трябва да 
предвидят ред условия, съобразно изискванията и фун-
кциите на всеки от тях. Целта ще бъде да се даде едно 
вярно отражение на нацията, точно според психоло-
гическото и физическо устройство на човека, респективно 
на обществото: умът, сърцето и волята (интелектуалните 
органи) да се представят във върховния съвет; дихател-
ните и кръвоносните органи – в съдебно-администра-
тивния съвет и храносмилателните органи – в стопанския 
съвет. Във всеки от тия съвети Министерският съвет внася 
за одобрение и приемане изработените от него в 
окончателна форма решения на съответните съвети при 
отделните министерства. По тоя начин ще се премахнат 
всички причини и условия за гражданска, селска или 
военна диктатура, защото целият процес на законо-
дателството и администрацията на държавата ще се 
базира на естествения, биологическия закон на разви-
тието. А конституцията, която трябва да се ревизира 
изцяло в горния смисъл, ще предвиди подробностите. 
Е, добре, не е ли явно, че въвеждането на синархическата 
система на управление, толкова идеална и желателна 
заради нейните възвишени блага, е бърже и лесно 
осъществимо у нас? Не е ли очевидно, че сегашната 
социална и политическа анархия ще се премахне по тоя 
начин – чрез създаване на едно професионално 
представителство в най-съвършена форма, без участие на 
политиците в сегашния калибър? И което е още по-важно 
– освободени от егоизма и фаворитизма, предадените 
всецяло на общите интереси на народа членове на трите 
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камари ще служат изключително на висшите добродетели 
чрез едно съревнование, което ще бъде най-хубавото 
украшение на техния характер и на тяхната дейност. 
Мероприятията, които ще се изработват и узаконяват, ще 
носят печата на знанието, опита във всичките области на 
личния и обществен живот, а няма да се проникват от 
никаква партийно-политическа тенденция. Та ние ще 
достигнем да имаме едно образцово законодателство и 
една справедлива администрация, ръководена от 
истината, мъдростта и любовта. И в постоянното 
усъвършенстване на личностите и институциите с помо-
щта на синархическото управление ние ще намерим 
гаранцията за трайно благоденствие на народа и за 
ненарушимата вътрешна и външна безопасност на 
държавата. 
По аналогия държавното управление, устроено според 
принципите на синархията, може да ни даде образец и за 
устройството на международното общежитие. След 
ужасните кръвопролития, на които бяхме свидетели, 
особено от 1914-1918 г., ръководителите на човечеството 
съзнаха нуждата от учредяването на един международен 
орган, който да изравнява евентуалните спорове между 
държавите. Такъв орган е известното Общество на 
народите, Съветът на който заседава в Женева, 
Швейцария. Това е едно рудиментарно начало на по-
висшата синархическа форма на управление на чове-
чеството. Последната предполага коренна промяна на 
сегашните междудържавни и международни отношения.  
Съвременните политически и митнически граници, 
първите – неестествени от национално гледище, вторите 
– излишни, трябва да изчезнат. Човечеството е един по-
висш социален организъм. Христовият принцип е: „Всички 
хора са братя“. Това значи, че не може да има различие 
или предпочитане в правата и задълженията на отделните 
народи помежду им. Всеки народ, като физическо 

колективно тяло, живее в един кът на Земята, но неговото 
астрално и духовно същество е в неразривна връзка с 
ония на другите народи. Човечеството следователно е 
един грамаден физически и духовен организъм, животът 
на който е подчинен на едни и същи закони. 
Благоденствието и радостите на един народ се отразяват 
на другите, както и злата участ и страданията са взаимни. 
Няма народ, който да не изпитва успеха или нещастието 
на другите народи. Всички са свързани в една жива верига 
и се движат в един магнетически кръг. От това именно 
произтича и нуждата от общочовешка организация, за да 
се постигне взаимопомощта и благото на всички. От 
физиологическо гледище общочовешкият организъм има 
същите органи, както и човешкото тяло. Така например 
българският народ съставлява черния дроб на 
човечеството, той има най-твърда и издръжлива консис-
тенция, той изработва жлъчката и пречиства нечистата 
кръв. Тия негови функции се изразяват в характера му. 
Другите народи, поотделно или на племенни групи, 
съставляват другите съответни органи. А всичките образу-
ват тялото на човечеството. 
От само себе си се разбира следователно, че същата 
синархическа система трябва да се приложи и в между-
народната организация. Една трикамарна съветска сис-
тема (интелектуален, съдебно-административен и 
стопански съвет) с постоянно действие трябва да се 
приложи и в международния живот. Но това ще стане, 
надеем се, в недалечно време – когато у народите и 
техните управници се пробуди съзнанието за великите 
принципи на любовта и братството, прогласени от Христа. 
Сега настъпва времето на най-новия завет: приложението 
на Божествената Любов, възвестена преди 2000 години от 
Учителя на човечеството. Нека всички послужим с 
всичките си сили на този най-висок идеал! 
 

 
КАК ДА СИ УСТРОИМ БЪЛГАРИЯ 
Димитър Калев 

 
 

И съдбата на нашите деца, и нашата воля за живот, 
и нашето хилядолетно минало, и духът на нашите 
предци, преливащ се някак си в нас, ще помогнат да 
намерим сили да преодолеем това, и това е всичко. 
 

Александър Солженицин* 
 
 
Сякаш някакви ирационални сили демонизират меж-
дучовешките ни отношения, гаврят се с тях, пораждайки 
в нашето индивидуално съзнание чувство на угнетеност 
и безсилие. Явно, първообразът на хармоничния 
обществен организъм е създал свое изродено подобие 
– субсоциален фантом, в който ние, обръгнали, живеем. 
Никога социалното ни съзнание не е било дотолкова 
разстроено, че личностите и институциите да са неспо-

 
* Александър Солженицин (1918–2008) – велик руски писател, Нобелов 
лауреат, автор на публицистичното есе от 1990 г. Как да си устроим Русия 
(Как нам обустроить Россию). 

собни нито да говорят, нито да вършат истински неща. 
Хорските общности са заприличали на комедиантски 
трупи, които чрез скечове и бутафория имитират об-
ществени функции. Никога досега интелектуалният ни 
елит не е бивал толкова жалък и безпомощен да 
различава в социалните движения кое е тук, под и над. 
Никой не се осмелява да каже, че здравето на общест-
вения организъм е протестното напрежение (тук) между 
изродения социален фантом (под) и нашата метасо-
циална воля (над). 
 
Престъпната държава 
Държавата изначално е антисоциално явление и всяка 
нейна форма е престъпна посвоему. Властта на 
държавата над обществения организъм е второто 
грехопадение, защото социалността се лишава от 
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хармоничната автономност на главните междучовешки 
функции – стопанство, законотворчество и религиозно-
духовен живот. В модерните държави на Европейското 
възраждане чудовищно хипертрофира светското 
производство на стойности и печалби, а държавите в 
най-новата ни история работят като политико-иконо-
мически борси на глобалния капитал. Така държавата 
„смесва“ първоначалната неприкосновеност на 
обществените функции, „престъпва“ през специфичните 
граници на съсловията и създава първомодела на 
социалната престъпност. Да се вменява на днешната 
държава правораздаващи функции е най-ироничният 
парадокс на социалния ни живот. От друга страна, 
функциите на междуполитическите съюзи (бивш 
Съветски съюз, настоящите САЩ, Европейски съюз и 
всички подобни на тях) подмолно поляризират света на 
две изкуствени класи – имотни и роби. Кой у нас още се 
съмнява, че ние, източноевропейците, сме постмодер-
ните роби на глобалната класа на капитала?  
 
Властта на съвластието 
Още Платоновата държава настоявала да се изгонят 
поетите, т.е. онези, които все още били способни да 
виждат живите образи на идеите. Както нашето 
физическо здраве е хармония между храносмилане, 
кислородна обмяна, двигателно-творческа и нервно-
мозъчна дейност, съчетани в дозирана автономност, 
така и общественото здраве предполага самоуправ-
ляващи се и равноправни сфери на дейности – 
стопанска, законотворческа, научно-образователна и 
религиозна. В този смисъл държавата е болестотворна 
отживелица, която трябва постепенно да бъде 
ограничена само в рамките на законотворчеството, 
правораздаването и дипломацията. Наша нова 
метасоциална идея трябва да бъде живият четири-
членен обществен организъм и в него няма място за 
политическото държавно устройство с авторитарен 
контрол над всички обществени функции. Обществата 
на древните култури без изключение са били тела от 
четири касти, а първите християнски общини са били със 
задължителна тричленна йерархичност. Чистото четвор-
но устройство може да се реставрира днес не като ново 
съсловно деление, а като съзнателно съвластие на 
четири свободни и независими една от друга сфери на 
обществен живот. Цялата власт – на съвластието! 
 
Четирите съобщества  
Всъщност съвременната държава съдържа четирите 
социални функции, но в сурогатен вид, наричайки ги 
„висши органи на властта“ – президентство, парламент, 
съд и правителство. Въпреки лицемерното им разде-
ление, висшите държавни власти са единовластие, 
защото само имитират оригинални междучовешки 
отношения, облечени в институционалност. А институ-
циите пък са най-циничен декор на реалните социални 
процеси и най-коварен отровител на живия социален 
организъм. Политическата държава е правомерна 
единствено като вътрешен законотворец и законо-

контрольор и е гибелно, ако ѝ се вменяват допълни-
телни „власти“. 
Как да постигнем четиричленното устройство на нашето 
общество? Несъмнено основополагаща трябва да бъде 
новата конституция, която смело да провъзгласява 
свещената съвкупност от четири съобщества. Изградени 
върху държавната територия на България, те трябва да 
функционират едновременно в национален и в 
регионален план като стопанско, законотворческо, 
научно-просветно и религиозно съобщества. Всяко от 
тях се самоорганизира на функционален принцип чрез 
свободно самоопределение на всеки гражданин и 
съществува чрез специфични дейности в специфична 
сфера на обществения организъм. Осъществява 
дейността си чрез самоконтрол и в пълна автономност. 
Всяко национално съобщество излъчва свои парламен-
тьори, така че общобългарският парламент по подраз-
биране трябва да се състои от четири камари – всяка с 
автономна привилегия да обсъжда и приема нормативи 
за специфичните си дейности. 
Първооснова на четиричленното социално устройство е 
стопанското съобщество. Съществува като земеделски, 
индустриални и търговски асоциации, свободни от 
каквато и да е централизация и вън от всякакво дър-
жавно покровителство, централно планиране и 
регулиране.  
Второ е законотворческото съобщество и на практика 
представлява „живите“ останки от старата държава. 
Състои се от равноправни юристи със законотворчески, 
правораздавателен и дипломатически ценз. Главната 
им функция е съблюдаване на неприкосновеността на 
автономията на отделните съобщества и санкциониране 
на всякакъв корпоративен егоизъм. Законотворческото 
съобщество трябва да е напълно изолирано от 
движението на националния и международен капитал; 
негова длъжност е да описва единствено как, а не колко 
и къде да се реализират капиталовложенията. На 
практика законотворческото съобщество е призвано да 
деполитизира държавата и да направи политическите 
партии излишни. 
Трето е научно-просветното съобщество. Функцията му 
е да реализира всички принципи и методи, свързани с 
моралния светоглед, чрез образование, наука и 
изкуства. Включва всички педагогически, научно-
изследователски, технологични, художествени и меди-
цински формации (медицината е изкуство) с техните 
браншови асоциации. Това е съобществото, където 
научният позитивизъм се одухотворява и на практика се 
печелят „сраженията“ между доброто и злото в общест-
веното съзнание. 
Съобществото на религиозния живот е четвъртото. 
Обединява всички официални църкви и богослужебни 
деноминации с техните светогледи и обредни практики. 
Основен неин принц е съборността според традициите 
на Православната църква. Всяка личност встъпва в рели-
гиозното съобщество със своите индивидуални дарби и 
свободно застава с духовните си сили пред своя бог.  
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Моралната воля на протеста 
Четиричленната организация на обществото би била 
колкото естествено, толкова и радикално преобра-
зуване, срещу което непременно ще се надигнат всички 
„демони“ на досегашния социален ред и на традици-
онната социология. Неолибералните анализатори през-
рително ще я квалифицират като утопия. Безусловно 
най-зловеща ще бъде враждебността на европейските и 
американските дипломатически, финансови и военни 
институции. Вече едва ли някой се съмнява в моралните 
импулси на гражданските ни протести, колкото и 
нерационални в мотивите си да изглеждат те. А моралът 

и съвестта са безусловната „мускулатура“ на свободната 
социална воля, чрез която тя проектира моделите на 
бъдещия обществен живот. Само гражданският протест 
е в състояние да разобличи прес-тъпното преплитане 
между обществените сфери и да въплъти четворната 
структура на социалния организъм директно в нашите 
четири свободни социални воли. Досега думата воля на 
български имаше само единствено число (поне така 
твърдяха филолозите). Можете ли да си представите в 
какви времена живеем, щом и геният на българския 
език протестира! 
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